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--SUMÁRIO
-Projeto de Decreto Legislativo n' 77/91 (n' 303790,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo,
LI- ABERTURA
por troca de Notas, para a Modificação do Regime Operacional do Acordo sobre Transportes Aéreos, de 6 de julhtl
L2 -EXPEDIENTE
de 1976, celebrado entre o Govenío da República Federa1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
tiva do Brasil e o Governo do Reino dos_Países Baixos,
- N' 144/91 (n' ~65/91, na origem), de agradecimento
.
..
.de comunicação.
..,_
_ __,
·__ _ ein. Brasília, a 17 de agosto de 1989.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 78/91 (n' 148/90,
-N' 145/91 (n' 266/91, na Casa de origem), restina Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
tuindo autógrafo de projeto de lei sancionado.
celebrado em Brasília, no dia 15 de dezembro de 1989,
1.2.2- Aviso do Presidente do Tribunal de Contas
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
da União
Centto Latino-Americano de Física sobre suas Obrigações,
9
- N 302/GP/91, encaminhando relatório e voto do
Direitos e Piivilégios em Território Brasileiro.
Sr. Ministro-Relator, sobre o processo n9 TC OOSL-896/91-0,
-Projeto-de Decreto Legislativo n' 79/91 (n' 168189,
transmitindo a relação dos 600 maiores devedores cadasna Câmara dos_ Deputados), que aprova o texto do Acordo
tr~dos pelo INSS.
de Cc-produção Cinematográfica, celebrado eritre o Governo da República Federaliva do Brasil e o Governo da
1.2.3 - Ofícios do Sr. 1' Secretário da Câmará dos
República Popular de A~gola, em Luanda! a 28 de janeiro
Deputados
de 1989.
Encaminhando à revisão do SenadO autógrafos dos
seguintes projetas:
_"
__
---Projeto de Decreto Legislativo n' 80/9l(n'94/89,
ri'3.Lâma:nrdos Deputados), que aprova o texto da Conven-Projeto de Lerda Câmara n' 30/91 (n' 588ígf, ·na
ção entre o- Governo da República Federativa do Brasil
Casa de origem), que disciP,lina a transação nas çausas
de interesse da União, suas autarquias. fun.da_ções e empre- e a República da Coréía destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos
sas públicas federais; dispõe sobre a intervenção da União
sobre a Renda, firmada eil). Seul, a' 7 d_e março de 1989.
Federal nas causas em que figurarem comO aUtores ou
-Projeto de Decreto Legislativo n' 8"1191 (n' 78/89,
réus entes da administração indireta; regula os pagame-.rltos
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária; revoga a Lei n~" 6.825, de 22 de setembro de 1980,
de Cooperação Cultural e Educacional, celebrado entre
e dá outras providências. --- -- -- -o GOverno da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular de Bangladesh.
-Projeto de Lei da Câmara n' 31191 (n' 4.618/90,
na Casa de origem), que altera a Lei no 5-.700, del~> de
_- N~> 135/91 ,_- _coiiluniCando_ a aprovação da Emenda
setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresen- do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n' 59/89 (n'
tação dos símbolos nacion-ais.
97/89, naquela Casa), que aprova o texto do Acordo sobre
Transporte Aéteo RegUlar entre o Governo da República
~Projeto de Lei da Câmara n' 32/91 (n' 5.953/90,
Federativa do Brasil e o Governo da República da Venena Casa de origem), que revoga o art. 106 da Lei n• 5.869,
zuela, assinado em_ Car~cas, em 11 de no·vembro de 1988.
de 13 de janeiro de 1973·Código de•Processo Civil.
1-
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Dirctor Adjuato

-N~ 136/91, comunicando a aprovação do Projeto
de Lei do Senado n' 214/84 (n' 8.346/86, naquela Casa),
que acrescenta dispositivo ao Decretp-L~i n" 7.661l de 21
de junho de 1945- Lei de Falências.
_
- N' 137/91, comunicando a aprovação das Emendas

do Senado

n9s

1, 3 e 4 e

r~jei_ção

aas

de n')S 2,_ 5 e 6 ao

Projeto de Lei da Câmara n• 16, de 1991 (n' 6/91, naquela
Casa); que concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados-IPI, na a-quisição de automóveis para utilização no transporte autónomo de passageiros, bem como
por pessoas portadoras de deficiência física e aoS destinados

ao transporte escolar, e dá outras providências.
1.2.4 - Comunicações da Presidência
- Prazo para tramitação e para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei da Câmara n• 30, de 1991,
lido anteriormente.
-Prazo para apresentação de emendas -aos Projetõs
de Decreto. Legislativo ri"s 77 a 81, de 1991, lidos anteriormente.
-Devolução, pela Presidência da Câmara dos Deputados, para a devida promulgação, -do Projeto de Decreto
Legislativo n' 59/89 (n' 97/89, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo sobre Trallsporte Aéreo
Regular entre o Governo da República Federativa do_B_xa_siL
e o Governo da _República da Venezuela, assinado em
Caracas, em 11 de novembro de 1988.
'
1.2.5 - Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n' 217/91, de autoria
do Senador Francisco Rollemberg, que introduz dispositivos na Lei n• 4.591, de 16 de dezembro ct.: 1964, que
dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias.
__
_
-Projeto de Lei do Senado n' 218/91-Complementar,
de autoria do Senador Márcio Lacerda, que dispõe sobre
o Adicional ao Imposto de Renda, de que trata o incisó
, II do art. 155 da Constituição Feder~'-Projeto de Resolução n9 40/91, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, que suspende temporariamente os
limites previsto no art. 3' da Resolução n• 58/90.
1.2.6 - Requerimentos
- N' 286/91, de autoria do Senador Teotônio Vilela
Filho, solicitando ao Ministério da Aeronáutica, informações que menciona.
-

- N9 ZZl/91, de autçria do Senad_or Nelson Carneiro,
solicitando do Secretário de Administração; informaçôes
que_ menciona.
1.2. 7 - Discursos d~ Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Homenagem de pesar pelo falecimento da funcionária Gelda Lyra
do Nascimento.
O SR. PRESIDENTE -Fala associativa; em nome
da Mesa, às homenagens prestadas à funcionária Gelda ·
Lyra do Naschpento.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Processo de
privatização da Usírriinas.
_
SENADOR RONALDO ARAGÃO- Situação economicamente penosa do municípiO de Guajára-Mirim, Estado de Rondônia. Defesa da zona de livre comércio para
.o município.
SENADORA JÚNIA MARISE- Processo de privatização da Usiminas.
1.2.8 - Comunicações da Presidência
- Recebimento do Aviso n• 295-GP/91, do Presidente
do Tribunal de Contas da União, comun_icando a aprovação
do acordo de cooperação científica; técnica e cultural entre
o Tribunal de ContaS da União do Brasil e o Tribunal
de Contas de PortugaL
-Término do prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei da Câmara n• 83/90 (n,---3.672/89, na
origem).
-Recebimento da Mensagem n• 146/91 (n' 277/91,
na origem), através da qual o Presidente da República
comunica que se ausentará do País nO período de 17 a
21 do corrente.
L3- ORDEM DO DIA
. Projeto de Lei da Câmara n• 29, de 1991 (n' 1191,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera dispositivosd_a Lei n 9 7.622, de 9 de outubro de 1987, e fixa os efetivos de oficiais e praças dos
Quadros do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha- CAFRM. Discussão encerrada, após parecer favorável.da comissão competente, tendo usado da palavra o
Sr. Gerson CamaJa, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n' _26,_de _12_89 (n• 889/89,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente, da República, que denomina "Rodovia Mário Andreazza" a rodovia
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BR-230 - Transamazónica. Discussão encerrada, após
usar da palavra o Sr. Oziel CarneirO, ficaildo a votação
adiada nos termos_ do art. 168 do_Regimento Interno.
Proposta de Emenda à Constituição n' 9, de 1991,

de autoria do Senador Ruy Bacelar e outros Senhores Senadores, que estabelece a coincidência de eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, Senador e Deputado
Federal, a partir do ano 2000, e para Governador e ViceGovemador, Deputado Estadual e Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, a partir de 1998. Prosseguimento
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74784, na origem); de Lei da Câmara n' 8/88 (n' 409/83,
na origem); n' 46/89 (n' 1.312188, na origem); n' 13/90
(n' 3.238/89, na origem).
1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

da Discussão (2' sessão).
Proposta de Emenda à Constituição n' 10/91, que
acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera a redação do
inciso II do art. 161 da Constituição Federal. Prosseguimento da discussão (2' sessão), tendo usado da palavra
o Sr. Marco Maciel.

1.3.1- Discurso após a Ordem do Dia
SENADOR JÚLIO CAMPOS- Apelo em favor do
aumento do rateio das cotas do FGTS, para a Região Centro-Oeste.

SENADOR CÉSAR DIAS -·Estudos que estão sendo realizados pelo Departamento Nacional de Combustíveis, visando a desequalização de preços daqueles pro-

dutos.
SENADOR PEDRO SIMON- Necessidade de uma
maior aten,ão por parte das autoridãdes com a ecologia
-na região Amazónica.

SENADOR EDUARDO SUPLICY- Demíssãode
funcionário da Empresa de Correios e Telegráfos ocorrida
em Brasília-DF. Comemorações do 25"' ano de atividade

episcopal de d. Paulo Eviuisto Ams.
1.3.2- Comunicação da Presidência

SUMÁRIO DA ATA 20• SESSÁO,
REALIZADA EM 13-3-91
Retificações
Na publicação do Sumário, feita no DCN - Seção
II - de 14-3-91, na página n9 795, 2~ coluna, no item

2- ATOS DO PRESIDENTE
Onde se lê:

- No' 99, 158, 230 e 243/91 (Republicações)
-W 265,286 a 351/91
Leia-se:

Término de prazo para apresentação de emendas aos

seguintes projetas: de Decreto Legislativo n' 34/85 (n'

-:-.N'' 99, 158, 239, 243 e 265/91 (Republicações)
- N<>' 286 a 351191

Ata da 909 Sessão, eni 17 de junho de 1991
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da

49~

Legislatura

Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Márcio Lacerda
As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ca"rlos Patrocínio-- Coutinho Jc>rge - Elci_o Álvares_
- Epitácio Cafeteira - FranciSco Rollemberg--Gãribaldi
Alves- Guilherme Palmeira- João Calmon- João França

-João Rocha- Júlio Campos- Júnia Marise ~ Lourival
Baptista - Magno Bacelar- Mário Covas -Maurício Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho - Nelson Carneiro
- Oziel Carneiro - Pedro Siinon - Ronaldo Aragão -

Ruy Bacelar.

_

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

.
A lista de

presença acusa o comparecimento de 23 Srs. Senadores. Ha-.
vendo número regimental, declaro aberta a sessáo.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos ·trabalhos.

O Sr. 1' Secretário procederá a leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicação:

N' 144/91 (n' 265/91, na origem), de 12 do corrente, referente à Mensagem n' SM 160, de 1991, na qual comunica
a promulgação do Decreto Legislativo n' 105, del991.
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Restituindo autógrafo de Projeto de Lei sancionado:

•

N• 145/91 (n• 266191, na Casa de origem), de 12 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 20, de 1991
(n' 5.660190, na Çasa dü,tigem), de iniciativa do Presidente

da República, que reajusta pensão especial concedida pela
Lei n' 5.347, de 3 de novembro de 1967, ao Dr. Speridião
Gabínio de Carvalho, revertida à viúva Ana Guimarães. (O
Projeto se transformou na Lei n' 8.192,de 12 de junho de
1991).
AVISO DO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
N• 302/GP/91, de 14 do corrente, encaminhando relatório

e voto do Exm.\' Sr. Ministro-Relator, sobre -o Processo n'~
TC 9.896/91-0, transmitindo a relação dos seiscentos maiores
devedores cadastrados pelo INSS.

Junho de 1991

Art. 4~ Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública
federal, estadual ou municipal e pelas autarquias e fundações
públicas far-se-ão, exclusivamente, na ordem cronológica da
apresentação dos precatórios judiciários e à conta do respec~
tivo crédito.

Parágrafo único. Ê assegurado o direito de preferência
aos credores de obrigação de natureza alimentícia, obedecida,
entre elas, a ordem cronológica de apresentação dos re_spectivos precãtórios judiciários.
·
Art. 59 São nulas, não produzindo quaisquer efeitos ju~
rídicos, as transações realizadas pelos representantes JudiCiãis
da União, suas autarquias e empresas públicas federais, em
desacordo com as disposições da Lei n9 6.825, de 22 de setembro de 1980.
Art. 6• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaç~o.

Art. 7' Revoga-se a Lei n• 6.825; de-22 de setembro
de 1980.

OFÍCIOS DO SR. 1' Secretário
da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisã_o do Senª"do au!ógrafos dos seguintes projetes:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 30, DE 1991
(N• 588/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Sr. Presidente da República)
Disciplina a transação nas causas de interesse da União,
suas autarquias, fundações e empresas públicas federais;
dispõe sobre a intervenção da União Federal nas causas
em que1lÍigurarem como autores ou__r_éus entes da administração indireta; regula os pagamentos devidos pela Fazenda Póblica, em virtude de sentença judiciária; revoga a
Lei n' 6.825, de 22 de setembro de 1980, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta: _
Art. 1~' Os representantes judiciais da União Federal,
suas autarquias, fundações e einpresas públicas federais poderão transigir para terminar o litígio, na$ causas, salvo as de
natureza fiscal e as relativas ao patrimônío imobiliário da
União, de valor igual ou inferior a Cr$ 300.000,00 (trezentos
mil cruzeiros), em que interessadas essas entidades na qualidade de autoras, rés, assistentes ou opoentes, nas condições
estabelecidas pelo Poder Executivo.
§ 1~' Qãando o valor da causa por superior ao limite
previsto neste artigo, a transação, sob pena de nulidade, somente será possível com a prévia e expressa aut6rização das
autoridades que vierem a ser designadas em decreto.

§ 2• Qualquer transação somente poderá ser homologada após a manifestação do Ministério Público.

Art. 2~' A União poderá intervir nas causãS em que figurarem como autoras ou rés as autarquias, as fundações, as
sociedades de economia mista e ã.s empresas públicas federais.
Art. 3~' O ·valor fixado no art. 1__~ _des.ta lei será revisto,
periodicamente, de acordo com critério estabelecido em decreto.

MENSAGEM W 142, DE 1991
Excelentíssiin<fs senhores _Membros do Congresso Nacional
Nos termos do § P do art. 64 da Constituiçá() Federal,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposiçâ6 de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo projeto de lei
que "Disciplina a transação nas causas de interesse da União,
suas autarquias, fundações e empresas públicas federais; dis:
põe sobre a intervenção da União Federal _nas causas em
que figurarem como autores ou réus entes da administração
indireta: regula os pagamentos devidos pela Fazenda Pública,
em virtude de se_ntença judiciária; revçga a Lei It 6.825. de
22 de setembro de 1980, e dá outras providências".
Brasi1ia, 11 de abril de 1991.- Fernando Coll~r de Mello_
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS W129, DE 4ABRILDE 1991,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADQ_DA JUSTIÇA
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à superior consideração de
Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei, que disciplina
a transação nas causas de interesse da União~ suas autarquias,
fundações e empresas públicas federais, dispõe sobre a intervenção da União Federal nas causas em que figurarem como
autores ou réus os entes da administração indireta; regula
os pagamentos devidos pela Fazenda Fedefal, Est3dual- ou
Municipal; revoga a Lei n~ 6.825, de 22 de setembro de 1980,
e dá outras providências.
A presente proposição, que atende a judicíoSas corislderações do Senhor Procurador-Geral da República, há de contnbuir, certamente, para a adequada defesa dos interesses
da União e das entidades integrantes da sua administraÇão
indireta em Juízo, impedííldo; de outro lado, que eventuais
desvios funcioilais, no e_ncaminhamento _de transações judiciais, venham a causar prejuízos ao Erário Público.
Assim, a transação jUdiCial, que envolve a União ou as
entidades da sua administração indireta, como permitido na
Lei n• 6,825, de 22 de setembro de 1990, é objeto de discil'lina
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mais adequada, inclusive com a determinação de expressa
audiência do MinistériO Público, ao qual incumbe, como fiscal
da lei, zelar pela legalidade de quaisquer procedimentos dos
agentes públicos.
A regra do art. 4'' do anteprojeto visa a explicitar o sentido
e o alcance do disposto no art. 100 da CotlstítUíÇãó qUe dispõe
sobre os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual
e Municipal, em virtude de sentença judiciária.
É que, promulgada a Carta Política de 1988, tanto na
doutrina quanto na jurispi"Udência, surgíram dúvidas em torno
da exegese desse dispositivo constitucional, que, para muitos,
permitiria --em se tratando de créditos âe natureza alimentícia- até mesmo a execução das respectivas decisões judiciais
contra a Fazenda Pública sem a existência de prévia e específica consignação de recursos para esse fim.
Trata-se, a toda a evidência, de interpretação que vai
para além do simplesmente do razoável, pois o que, em essência, determina a Constituição, em seu ã.rt. 100, em relação
a esse tipo de créditos- cuja conceituação tem siâo desmedidamente ampliada ao sabor das preferências -interpretadas
de c;ada exegeta - e que sejam prioritariamente liquidados,
em face dos de qualquer outra natureza, sem impedir, no
entanto, que, entre eles, se estabeleça a mesma e necessária
ordenação cronológica, que se exige aOs demais-, com vistas
ao atendimento dos respectivos credores pois não seria razoávellançar seus titulares a disputas de prestígio, de infh,aência
ou _até mesmo de esperteza, para premiar aqueles que, ludibriando os que antes se habilitaram, conseguissem algum "jeito" de receber logo o quanto lhes fosse devido.
A propósito, nunca é demais relembrar que esse estado
de coisas acontecia antes da Carta de 1934 e, ao ·que parece,
o Constituinte de 1988 jamais pretendia reimplantá-lo no Pais.
Nesse sentido analisando o art. 100 da _Constituição já
se manifestou também a Consultaria-Geral da República, em
pronunciamento aprovado por Vossa Excelência (Parecer no
CS - 10, de 21 de maio de 1990), do qual tem pertinência
transcrever-se o texto seguinte:
"De início, cabe lembrar que o precatório _;_ presente
nas Constituições brasileiras desde 1934- é instrumento
tendente a solv.er débitos públicos com dinheiro, visto
serem impenhoráveis os bens públicos, entretanto, como
na República não se faz gasto estranho a quanto tenha
sido previsto na lei orçamentária, anuahliente elaborado
(art. 165, III e §§ S• a 8• da Constituição de 1988}, vê-se
o credor, por força de uma imposição republicana, na
contingência de esperar que o débito em seu favor seja
previsto na lei orçamentária, onde a soma de créditos
que judicialmente reconheceu_ contra a Fazenda Pública
resulte em um montante fixo, como manda a Constituição
(art. 165, § 8•), a título de bem gerir o dinheiro público.
É portanto, à base do corolário da proibição de despesa imprevista --decorrente do princípio da prestação
de contas - que se justifica a necessidade inarredável
do juiz expedir, uma vez procedente a alegação de crédito
contra o Erário Púbfico~ uin precatório, que -encerra o
exato valor do quantum debeatur, para que, na conformidade das regras de elaboração das leis orçamentárias,
seja ele previsto como despesa fixa para o exercício seguinte. E, como justo critério de satisfação destes débitos
tinha optado o Constituinte, até então, pela regra á prior
in tempore, potior injure- é dizer, assegura-se o pagamento pela rigorosa ordem de precedência na apresen-
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tação dos precatórios, com possibilidade de seqüestro
da quantia para satisfazer crédito preterido.
Sem alterar a sistemática imPosta pelo princípio republicano- o da necessária fixação de despesa com débi-tos da Fazenda Pública na lei orçamentária-, a Const!tUiçao de 5 de outubro de 1988 abriu exceção ao critério,
até então absoluto, da ordem de precedência na apresentação dos precatórios, priorizando o pagamento dos créditos de natureza alimentícia devidos pelas entidades de
direit9 público.
_ _
__
E óbvio, da leitura do dispositivo- e atento, principalmente, a quanto reclamam os princípios constitucionais da elaboração dos orçamentos -, que a ressalva
é feita no que diz respeito a ordem cronológica, atençi~ndo a relevância da prestação de natureza alimentícia.
Mas, _claro, esta excepcionalidade não vai ao ponto de
se tangenciar o princípio repubficailO constante já do art.
1"' da Constituição, e, no campo prático de impor a um
ente púbiico que faça uma despesa que, por não ter· sido
prevista não teve Yerba para si destinada - elidindo se
descarte a terra fácil, curial de que o ente público so
gasta o quanto a Iei orçamentária lhe permite à Conta
de previsão resultante de uma notícia hábil (precatória)
e temporânia (1' de julho de cada ano, art. 100 § P)
do exato valor a s_er pago ao credor.
Semelhante raciocínio- abstracto, infelízmfmte, em
certo juízos monocráticos- é incontornável. DetermiÍlar
ao ente público que pague imediatamente tal ou qual
dívida, em vista de uma interpretação transversa do texto
constitucional, permitiria substrair do controle da lei o
gasto público, ao tempo em. que for9aria ~~.s _~~t~~ _d~.
direito público a inventarem uma receita própria para
_!_ai I!Ventualidad~, já que sua de?pesa foi anteriormente
__
_ _
fixada à vista de informações exatas.
Di forina qu-e, à luz do art 100 da Constituição at-ual,
a invocação no domínio dos débitos, públicos não está
na dispensa de precatórias, mas, ·na poSsibilidade de inobservar a ordem cronológica da apresentação daqueles,
porque se impõe sejam priorizados os créditos de natureza
alimentícia."
Com idêntica preocupação protetora do Erário Público,
embora sob considerações distintas, o Senhor ProcUradorGeral da República pediu fosse revogada a Lei n~ 6.825, de
22 de setembro de 1980, que editada há mais de 10 anos,
num quadro de medidas tendentes a acelerar o julgamento
dos feitos da competência da Justiça Federal, tornou-se ultrapassada com o advento da Constituição de 1988, que, a par
de reduzir drasticamente aquela competência, criou _os Tribunais Regionais Federais hoje em número de 5 (Cinco) e, ao
que tudo indica, proximamente ampliados, seguindo as necessidades da Justiça da União.
- São do Senhor Procurador-Geral da República as considerações transcritas a seguir, com as quais Sua Excelência
justifica a proposta de revogação da citada Lei n"' 6.825/90
(EM n' 2- PGR):
HPara a concreçáo dos seus fins a Lei n10 6.825, de
22 de setembro de 1980 estabeleceu alçadas variáveis de
100 ORTN (na época fndice oficial), para as remessas
de ofício e de 50 ORTN para os recursos voluntários,
em que a União Federal, suas autarquias e empresas
públicas figurassem no pólo ativo ou passivo da relação
processual, sacrificando assim, o benefício inscrito no art.
475, II e III, do Código de Processo Civil em prol destas

---~~~~~~--
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entidades e, ao mesmo tempo, onerando o erário com
__
____ _
execuções mais rápidas.
Todavia, o sistema atualmente estabelecido pela
Constituição da República de 1988 não justifica-mais os
fins nem os sacrifícios impostos pela lei, eiS que, atualmente, existem 5 (cinco) Tribunais Regionais Federais
como órgãos de segundo grau da Justiça Federal com
possibilidade de serem criados quantos outi'Çl~l_ºrem necessários, além de ter havido uma redução drástica na
competência da Justiça Feâeral, como exemplo, a retirada
das causas trabalhistas decorrentes do art. 110, da Constituição passada. Deste modo, não se justifica mais a per~-- _ _
manência em vigor da aludida lei. _
Ademais, as alçadas estabelecidas pela Lei o'? 6.825,
de 22 de setembro de 1980, vêm servindo como_ meio
de frustração do devido processo legal a que eStao sujeítas
as entidades de direito público interno federais pois com
a suspensão do art. 475, II e III, do CPC se formou
orientação - é certo que ao arrepio da lei - , de plena
execução contra a Fazenda, ainda na fase provisória, com
flagrante subverSão da ordem estabelecida no art. 100
da Constituição da República de 1988.
Deste modo, urge se posicionem os Poderes EXecutivo e Legislativo para resguardarem o sistema constitucional do Precatório.
Por outro lado, sobressai a necessidade, enquanto
não aprovada, no Congresso Nacional, a carreira da Advogacia Geral da União de se municiar a União de !p.ecanismos que possibilitem remeter ao crivo dos ~ribunais
as causas em que esta, porventura seja sucumbente, no
primeiro graU ·de-jUrisdição."
Finalmente, tendo em conta qüe, à falta de controle o
que os recentes epísódíos de fraude na Previdênci~ SOci"a.l
colocaram em triste evidência - não se pode afifrilâf;- cóln segurança, tenham sido legalmente realizadas, isto é, de conformidade com as regras da Lei n~ 6.825!80~-todas as transações
judiciais que püSerani termo a litígios entre particulares e
a União, suas autarquias e empresas públicas federais, o art.
59 do anteprojeto declara que são nulos de pleno direito aquelas transações que, embora realizadas sob invocaçá.P 4o <!-ludido diploma legal, ha:jaril desrespeitado as suas prescrições.
Como os ataS nulos não geram direitOS, nein se encontram
sob o pálio da prescrição, o texto proposto tem escopo eminentemente declaratório, a sinalizar que t~iS atas, na forma e
pelo processo adequado, serão desfeitos sem prejUíZo-da i"es:
ponsabilização de quantos, agentes públicos ou não, tenham
__ se acumpliciado para lesar o Erário Públic;:o.
Permito-me sugerir, outrossim, ·seja 'requerida ao Congresso Nacional a apreciação do projeto" ~m regime de urgência,-rios termos do art. 64, § l'? da Constituição FederaL
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito.- Jarbas
Gonçalves Passarinho, Ministro da Justiçã.~

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 6.825, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980
Estabelece normas para maior celeridade dos feitos no
Tribunal Federal de Recursos e na Justiça Federal de
Primeira Instância, e dá outras providências.
O Sr. Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei.
Art. 1' O art. 476, Incisos II e Ill, do Código de Processo
Civil, não se aplica à sentença proferida contra a União nas
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causas d~ valor igual ou inferior a 100 (cem) Obrigações Reajustáveis Tesouro Nacion-al.
§ 1• o ari. 475, -irii:isó III, do Código de .Processo Civil,
náb se aplica à sentença proferida contra as autarquias federais
nas causas de valOr igual ou inferíor a 100 (cem) Obrigações
do Reajustáveis do Tesouro Nacional.
§ 29 Nas desapropriações movidas pela União, suas autarquias e empresas, públicas fedei"ã:iS óU por sociedades de econoJ:I).ia mista, mediante delegação, somente fica sujeita a recurso de ofício a sentença que cOndenar o desapropriante em
quantia superior a 30 (trinta) vezes o valor oferecido na inicial.
- § 39 Nas causas referente-s à---nacionalidade, inclusive a
respectiva opção, e à naturalização, a sentençã só fica Sl,ljeita
ao duplo grau de jurisdição, quando"- nela se discutir matéria
constitucional.
Art. 2°_N~o ficam sujeitas ao recurso de ofíCio as sentenças
desfavor_áveis à União, e autârquias federais nas reclamações
trabalhistas movidas contra essas entidades (Constituição, art.
110), de valor igual ou inferior a 100 (cem) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
Art. 3' Além das hipóteses previstas no art. 520 do Código
de Processo Civil, nas causas em que a União, entidades autárquicas ou empresas públicas federais for.e~ interre~adas na
c~mdiÇão de autora, rés, assistentes ou opoentes, a apelação
seiá-recebida unicamente no efeito devolutivO, quando interposta de sentença que decidir questões predomfnanteinente
de direito, como fundamento em súmula do Supremo Tribunal
Federal ou do Tribunal Federal de Recursos.
Párágrafo -úniCO. -sem prejuíZo do dispost-o no arf. 90,
§ 2' da Lei Complementar n' 35, de 14 de março de 1979,
nos reCursos interpoStos nas causas de que trata es.te artigo
não haverá reVisor.
Art. 4~ Das s-e_~tençaS profei"idas pelos juízos federais
em causas de valOr Igual ou inferio"r a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, em qiie intere;ssadas
na ççndição de autoras, rés, assistentes Ou opoentes a União,
autaJ;quias e empresas públicas federais só se admitirão embar·
gos infringentes do julgado embargos de declaração.
§ 1'? Os embargos infringentes do julgado, instruídos ou
n~<;>~ com documentos novos, serão deQu~dos, perante o mesmo Juízo, em petição fundamentada, no prazo de lO.(dez)
dias contados na forma do art. 500 do Código de Processo
Civil.
· ~
§ 2> Ouvido o embargado, no prazo de 5 (cinco) dias,
·serão os autos conclusos no Juiz, que, dentro de 10 (dez)
dias, os rejeitará ou reformará a sentença.
§ 3"' Os embargos declaratórios serão apostos em petição,
sem audiência da parte contrária, na foima dos arts. 404 e
405 do Código de Processq Civil.
Art. 5'? Os representantes judiciais da Un_ião, suas autarquias ·e empresas públicas federais poderão tra:rtsigir para terminar o litígio, nas causas, salvo as de natureza fiscal e as
relativas .ao patrimô:rtio imobiliário da União, de valor igual
ou inferior a 100 (cem) ObrigaÇões Reajustáveis do Tesouro
Nacional, em que interessadas essas entidades na qualída4e
de autoras, rés, assistentes ou opoentes, mediante as condiçõeS
estabelecidas pelo Poder Executivo.
Parágrafo único. Quando o valor da causa for superior
ao limite previsto no artigo, a transaçáo somente será possível
com a prévia e expressa autorização das autoridades indicadas
pelo Poder Executivo._
·
Art. 6'? Para os efeitos desta lei o valor da causa detenninar-se-á na forma do Código de Processo CiviL Na execução
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de dívida ativa da União e das autarquias federais, o valor
da causa será o do crédito iriscrito ·nos terri:tos da lei, monetariamente atualizadas e acrescido de multa e juros de mora
e demais encargos legais, na data da distribuição.
Art. 7Q A União_ Federal poderá intervir nas causas em
que figurarem, como autores ou réus, os partidos polfticos,
executadas as de competência da Justiça Eleitoral, e associedades de economia mista ou empresas públicas com parfiCi~
pação- inajbiitária federal, bem assim os órgãos autónomos
especiais e furidações criados por lei federal.
Art. 89 Revogadas as disposições em contráriá;- esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de setembro de 1980; 159~ da Independência
e 92• da República. -JOÃO FIGUEffiEDO- Ibrab1m AbriAckel.
(A Comissão de ConstituiÇâO~-Justiça e Cidadaniã)
PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 31, DE 1991
· . (N• 4.6!8/90, na Casa de origem)
(De iníciativa- dOSenhor -:!?residente da República)
~tera a Lei n~ 5.700, df- P -de setembro de 1971, que
"Oi_spõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos
Nacionais".
O Congresso Nacionaf decreta:
Art. 1' Os arts. 1• e 3•, os incisos I do art: 8• e VIII
do art. 26.da Lei n• 5.700, de 1• de setembro de 1971, passam
a vigorar com a seguinte _redaç_ão:
· "Art. 19 São Símbolos Nacionais:
I - A Bandeira Nacional;
·II- O Hino Nacional;
Til- As Armas·NacionaiS:; ·eIV - O Selo Nacional.

A.;t:-·

3~· ...A. B~~d~i~~. N~~i~~~~i; ·~d~-t~d~ ·p~i~D;tr"et~n• 4, de 19 de novembro de 1889, com as modifiCações
da Let n• 5.443, de 28 de maio de 1968, fica alterada
na forma do Anexo I desta lei, devendo ser atualizada
sem_pre qUe oc<?rrer a criação ou a extinção de estados.
§"-1 9 As constelações que figuram na Bandeiia NaciOnal correspondem ao aspecto do céu, na cidade do Rio
de Janeiro, às 8 horas e 30 minutos-do dia 15 de novembro
de 1889 (12 horas siderais) e devem ser consideradas
como vistas por um oblfervador situado fora da esfera
cel~ste.

§ 2~' Os novos Estados- da Federação serão representados por estrelas que conipõem o aspecto celeste referido no parágrafo anterior, de modo _ a pelmftir-lhes a
inclusão no ·círculo azul da Bandeira Nacional sem afetar
a disposição estética original constante do desenho proposto pelo Decreto n• 4, de 19 de novembro de 1889.
§ 39 Serão suprimidas :da Bandeira Nacional as estre-las correspondentes aos estados extintos, permanecendo
a designada para representar o novo estado, resultante
de fusão, observado, em qualquer caso, o disposto na
parte final do parágrafo anterior.

...................... ........................................
~

.:::;.~

....-.:

Art. 8' ...................................'" ....................:
I - o escudo redondo será constituídO em campo azul
celeste, contendo 5 (cinco) estrela• de prata, dispostas
na forma da constelação Cruzeiro do Sul, com ã borda-
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dura do campo perfilada de ouro, carregada de estrelas
de prata em número igual ao das estrelas existentes na
Bandeira NacionaL

........ ,, ...............................-..................-.........-..

Art. 26. . ............................................ m . . . . . . . . .
VIII- nos quartéis das forças federais de terra, mar
e ar e das Polícias militares e Corpos de Bombeiros Militares, nos seus armamentos, bem como nas fortalezas e
_ nos navios de guerra;"
Art. 29 Os anexos 1, 2, 8 e 9, que acompanham a Lei
n"' 5.700,de J9 de setembro de 1971, ficam substituídos pelos
Anexos desta lei, com igual numeração.
·
Art. 39 ~sta Ie.i entra em viga: _na _dat~ .de. sua publi_cação.
Art. 4~ Revogam;.se as disposições ein contrário.
MENSAGEM N• 143, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição, tenho a honra
de_ submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor MiniStro
de Estado da Justiça, O- anexo projeto de alteração da Lei
n• 5.700, de 1• de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma
e a apresentação dos símbolos Nacionais.
Brasilia, 23 d.e f<;.v.ereiro de 1990. -,-,José Saroey.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 0005, DÊ 5.DE JANEiRO
DE 1990 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA
. JUSTIÇA.
Excelentíssimo sefihor Presidente: da RePública,-. -- Tenho a honra çle submeter à con!;iideração de Vossa
Excelência, para encaminhamento ao Congresso Nacional,
o incluso anteprojeto_de alteração da Lei-n~" 5.700, de 19 de
setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação
dos Símbolos Nacio~a~s e dá outras prqvic_l~nc!as.
A proposição é fruto do trabalho meticuloso da comissão
instituída pelo Decreto n• 97.568, de .9. de março de 1989,
e mtegrada pelos Senhores General Jonas de Moraes Correia
Filho, representante do Instituto Histórico e Geográfico B.rf!:sileiro; Luiz Diniz Barreto, representante_ do Observat6riÕ Nacional; Ten.-Cel. Francisco Gerson Colarês:Nogueira, representante do Estado-Maior da Forças Armadas; Marbry Regina
Le:nzi e_ Márcio Castro de Farias, representantes dos Ministérios da Educação e_Justiça, respectivamente.
Ao estudo da C~missão veio adicion4r-se; posteriormente, v~ios~ contribuiç~t? _do Gabinete Mi~i~<,l.r da Presidência
da República, no afá de atualizar a legislação vigorante.
Durante muito témpo prevaleceu, ehíre os -estUdiOsos-da matéria, a tese da inalterabilidade da Bandeira, sob o ·
fundamento de que a isso se opunha a· Constituição, além
de outros argumentos de natureza histórica.
A Carta POlítica ~áe- 1946 estatuía, com efdto ein seu
art. 195, verbis:
'
"São Símbolos Nacionais a Bandeira, o Hino, o SelO
e as Armas vigorantes na data da promulgação desta Cons•
tituição." (grifei)
As Constituições subseqüentes, de 1967 e 1969, reprodu~_;Liram a __cláus_ula sob·realc~, ç:omo se vê no§ 2~" do art. 19,
- em ambos os textos fundamentais:
"São Símbolos Nacionais e Bandeira, e o Hino vigorantes na data da promulgação desta Constituição e outros
estabelecidos em lei.". (grifei)
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A douta Comissã-o- Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar o projeto do executivo de que resultou
a Lei no 5.700/71, rejeitou, com aquele fundamento, a parte
final do art. 3" do projeto que dizia" ... podendo ser atualizada
(a Bandeira) todas as__ vezes_que ocorrer a criação de novos
estados, na forma prevista na Constituição".
A mesma Comissão Mista profligou o Decreto n9 48.124,
de 16 de abril de 1960, acoimando-o de inconstitucional,_ por
haver determinado a incorporação à Bandeira de mais uma
estrela representativa do então Estado da Guanabar:a.
A Constituição de 1988, entretanto 1 não reproduziu a
cláusula impediente, no entendimento dos que _defendem a
tese da inalterabilidade, dizendo simplesmente em seu art.
13, § 1•:

Janeiro, com a constelação Cruzeiro do Sul no__ meridiaD:o,
ide.alizado como visto por um observador situado na vertical
que contém o zênite daquela cidade, numa esfera exterior
à que se vê na Bandeira.

"São Símbolos da República Federativa do _B_rasil a
Bandeira, o Hino, as Armas e o Selo nacionais."
Afastado, assim, o óbice constitucional é cori! base ~os
elementos constantes do Processo n9 MJ-1, 483/89, cabe-nie
trazer à elevada consideração de VosSa Excelência· a aíiexa
proposta da ilustrada Comissão mlílistetial, objetivàndo alterar a Bandeira Nacional para incluir, e"in sua compõsíção~este-
lar, as unidades correspondentes aos EStados de Mato Gr_9sso
do Sul, Rondônia, Tocantins, Roraima e Ariiapa.- Com esse propósito, são alterados os arts. 19, 3~ 89 (in_ciso
I) e 26 (inciso VIII), além dos Anexos 1, 2, 8 e 9, restabelecendo-se, quanto ao art. 39 , a redação dos§§ 1" e 29 constantes
da Lei n9 5.443, de 1968, dispositivos que se ajustam â idéia
de mutabilidade-da Bandeira, sempre_que ocorrer a criação
de novos estados. ___ __ _
_ _: .. _
Com protestos de profundo respeito-. -- J. Saulo Ramos,
Ministro de Estado da ~ustiça.

SEÇÁO III
Das Armas Nacionais

LEGISLAÇÃO CITA])A
LEI N' 5.700, DE 1' DE SETEMBRO DE.}r'l
Dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos
Nacionais, e dá outras providências.

·······-'"··········-·.···,-,., ... ~'"·~~:·:-;·--:·-;:-··===.:
CAPÍTULO!
Disposição Preliminar
Art. 19 São SíMbolos Nacionais, 'e' inalteráveis:
'
-I - a Bandeira Nacional;
11 - o Hino Nacional.
Parágrafo único.
São também.. Símbolos Nacionais,
na forma da lei que os instituiu:
··
I -as Armas Nacionais;
II- o Selo Nacional.
CAPÍTULO II
Da Forma dos Símbolos Nacionais
••••••••• ·~·· •••••••••• ~~!."! ~··--···~·. ·~· . . . . . . . . . . . . . . ··~··.:. ··~ . . . . . . . . . . .

SEÇÃO II
Da Bandeira Nacional
Art. 39 A Bandeira Nacional, de conformidªde com_o
disposto na Constituição, é a que foi ad"otada_ pelo Decreto
n~ 4, de 19 de novembro de 1889, com a modificação feita
pela Lei n' 5.443, de 28 de maio de 1968. (Anexo n' 1.)
·
Parágrafo único.
Na Bandeira Nacional está representado, em lavor artístico, um aspectõ do céu 4o _Rio de

• r~·-•-• • • • ~ •

••=-----• • • • • • • • • • • o;,. • • •

• o • • • • • o • • ·~•~• '-'• • • _. • •:- • • •

H•• • • •

o • • ·-~•""" • •

•O

Art. 8" A feitura das Armas NaciOnais deve obedecer
a proporção de 15 (quinze) de altura por 14 (quatorze) de
largura, e atender às seguintes disposições:
I - O escudo redondo será constituído em campo azul-celeste. contendo cinco estrelas de prata, dispostas na forma
da constelação do Cruzeiro do Sul, como a bordadura do
campo perfilada de ouro, carregada de vinte e dUaS estrelas
de prata.
·

Art. 26.

~ obrigatóri~ o uso das A~~~ Nacionais:

-··.... ·vm·=·N~~ ··q~;rtéi~·-·d~· r~~ç~~~·r;ct~~;is·d~·-ié;;~:· ~át
_e _a,r e das Polícias Militares, nos· seus armamentos e bem
as$im 1,1as fortalezas e nos navios de guerra:

DECRETO W 4, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1889
EstRbeiece os Distintivos da Bandeira e das Armas Nacionais, e dos Selos e Sinetes da República.
O Govêrno Provisório da -~~pú_bJiç_a dos Estadc;>~ y_nidos
do Brazil:
· · ·
. . Çqnsiderando que as cór~s da no$S!l antiga .ban~~i!a reco:çdaiiJ as l~ctas e as victorias _glorioSas do exercito. ~ çia ?-l;lilada_na defes.a da patria; ·
Considerando, pois, que essas côres, iildependentemente
da fôrma de gov.erno, syrnbolisam a perpetuidade e Tiltegridade da patria entre as outras nações;
Decreta:
Art. 1' A bandeira adoptada pela Republica mantem
a_ tra~;iição das antigas ocôFes n~cion~is _- verde e amarela
-do seguinte modo: um losango affiafello em campo vetde,
tendo no medo a esphera celeste azul, atravessada por uma
zona branca, em sentido oblíquo- e descendendo da esquerda
para a 'direita, com ã. legenda - Ordem e Progresso - e
ponteada por vinte e uma estrelas, entrê as quases as da consteIlação do- Cruzeiro, dispostas na sua situação astronomica,
quanto a distancia e ao tamart.ho relativos, representando os
vinte Estados da Republica e o Municipio Neutro; tudo segundo o modelo debuxado no anexo n" 1.
Art. 29 As armas nacionais serão as que se figuram na
estampa aneXa fl9 2.
Art. 3" Para os sellos e sinetes da Republica,·- servirá
de symbolo a esphera celeste, qual se debuxa no ·centro da
bandeira, tendo em volta as palavras Republica dos Estados
·
Unidos do Brazil.
Art. 49 Ficam revogadas as disposições em·contrário.

Sala das Sessões do Governo Provisório, 19 de novembro
de 1889, 1• da República.- Marechal MANOEL DEODORO
DA FONSECA, Chefe do Governo Provisório- Q. Bocayuva
- Aristides da Silveira Lobo - Ruy Barbosa - M. Ferraz
de Campos Salles- Benjamim Constant Botelho de Magalhães
- Eduardo Wandekolk.
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LEI N• 5.443, DE 28 DE MAIO DE 1968
Dispõe sobre a forma e a apresentação dos Símbolos
Nacionais e dá outras providências.
CAPÍTULO!
Disposição PreUminar
Art. 1" São Símbolos NacionaiS, nos termos da Constituição do Brasil:
a) a Bandeira Nacional;
b) o Hino Nacional.
Parágrafo único. -São também Símbo_l.Q_S N_a._çionais, na
forma da lei que os institui:
a) as Armas Nacionais;
b) o Selo Nacional.
CAPÍTULO II
Da forma dos Símbolos Nacionais
SEÇÁO I
Dos Símbolos em Geral
Art. 2» Consideram-se padrões dos símbolos nacionais
os modelos compostos de conformidade com as especificações
e regras básicas estabelecidas na presente lei.
§_ 19 Ocorrendo fato ou causa que determinem ou juStifiquem alterações nos Símbolos Nacionais, designará o Poder
Executivo uma comissão composta de quatro membros, representantes, respectivamente, dos Ministros da Educação e Cultura, da Marinha da Exército e da Aeronáutica, a qual sob
a presidência do primeiro proporá as -referídas modifiCações
ao Presidente da República.
§ 2' O Poder Executivo te rã o prazo de 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias, a partir da publicação desta lei, para
determinar a atualização de todos os Símbolos NacionaiS Co-rifecciori8.dos ou reprodUzidos no Pafs- óU ilõ -e-xteriOr e de 90
(noventa) dias, para encaminhar, ao CongresSo Nacio_nal, as
alterações a que se refere o parágrafo anterior.
SEÇÁO II
Da
Nacional
. Bandeira
.
.
Art. 3" A Bandeira Nacional é a que foi adotada pelo
Decreto n9 4, de 19 de novembro de 1889, podendo ser atualizada todas_ as vezes que ocorrer a criação de novos estados,
na forma prevista na Constituição do Brasil.
§ 1' As constelações que figuram na Bandeira Nacional
correspondem ao aspecto do céu, na cidade do Rio de Janeiro,
às 8 horas e 30 minutos do dia 15 de novembro de 1889
(12 horas siderais) e devem ser cOnSidenidas -como vistas por
um observador situado fora da esfera celeste.
§ 2" Para representarem novos estados da União escolhe-se-ão_ estrelas que compõem o aspecto do céu referido
no parágrafo anterior, de modo a permitir-lhes a inclusão
no círculo azul da Bandeira Nacional, sem afetar a disposição
estética original constante do desenho proposto pelo Decreto
o• 4, de 18 de novembro de 1889.
Art. 4" A Bandeira Nacional, em tecido, para repartições públicas em geral, federais, estaduais e municipais, para
quartéis e escolas públicas e particulares será executada em
um dos seguintes tipos nos quais se considera como largura
do pano e do fileli-padrão, normalmente de 45 (quarenta e
clnfO) centímetros: tipo 1, um pano de largura; tipo 2, dois
,. panos de largura; tipo 3, três panos de largula; tipo 4, quatro
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panos de largura; tipo 5, cinco pano-s· de largura; tipo 6, seis
panos de largura; tipo 7, sete panos- de largura.
Parágrafo único. Os tipos enumerados neste artigo são
os normais. Poderão ser fabricados tipos extraordinários de
dimensões maiores, menores ou intermediárias, conforme as
condições de uso, mantidas, entretanto, as devidas proporções.
Art. 5~- A feitura da Bandeira Nacional obedecerá às
seguintes regras (Anexo n• 2):
I - para cálculo das dimensões, tormar-se-á por base a
largura desejada, dividindo~se esta em 14 (quatorze) partes
iguais. Cada uma das partes será considerada uma medida
ou módulo;
I I - o comprimento será de vinte módulos (20M);
III - a distância dos vértices do losângo amarelo ao quadro externo será de um módulo e sete décimo (1,7 M);
IV - o círculo azul no meio do losângo amarelo terá
o raio de três módulos e meio (3,5 M);
V - o centro dos arcos da faixa branca estará dois módulos (2M) à esquerda do póhto de encontro do prolongamento
do diâmetro vertical do círculo com-a base do quadro externo
(ponto C indicado no Anexo n• 2);
VI- o raio do_ arco inferior da faixa branca será de oito
módulos (8 M) ;o raio do arco superior da faixa branca sei-á
de oito módulos (8 M); o raiodo arco _superior da faixa branca
será de oito módulos e meio (8",5 M);
VII- a largura _d_a faixa branca será de meio módulo
(0,5 M);
VIII -as letras da legenda ORDEM E PROGRESSO
serão escritas em cor verde. Serão colocadas no meio da faixa
branca, _ficando, para cima e para baixo, Um espaÇo igual
em branco. A letra "P" ficará sobre o diâmetro vertical do
círculo. A distribuição das demais letras far-se-á confOrme
a indicação do Anexo n• 2. As letras da palavra ORDEM
e da palavra PROGRESSO terão um terço de modulo (0~33
M) de altura. A largura dessas letras será de três (0,30 M).A
altura da letra da conjunção "E" será de três décimos de
móáulo (0,30 M). A largura dessa letra será de um quarto
de módulo (0,25 M).
IX -As estrelas serão de 4 (quatro) dimensões a saber,
de primeira, segunda, terceira e quarta grandezas. Devem.
ser traçadas dentro de círculos cujos diâmetros são: de três
décimos de módulos {0,30 M) para as de primeira grandeza;
de um quarto de módulo (0,25 M) para as de segunda grandeza; de um quinto de módulo (0,20 M) para as de terceira
grandeza; de um sétimo módulo (0,14 M) para as de quarta
grandeza.
X - As duas faces devem ser exatamente iguais,_ com
a Jaixa branca inclinada da esquerda para a direita (do observa4os que olha a faix~ 9e frel}te),__9 _:çsc?rpiãQ à_ direitª', o
Cruzeiro do Sul no meio, Próciofl, SíriO-e Canopo à esquerda
e o mais como se indica no Anexo n? 2. É vedado fazer uma
face como aves.so da outra.
XI- Para exata e mais fácil disposição das estrelas e
constelações, poder-se-á dividir o círculo azul em quadrículas
(eç>mo se indica no Anexo n" 2), verificando-se entre outras
localizações que a Espiga da Constelação dã Virgem, acirila
da faixa branca, corresponde à terceira letra de Progresso;
que Prócion fica sob_ a letra ·~o" de Ordem; que a estrela
maiS da direita da constelação do Escorpião, fica sob a última
letra de Progresso, e que as estrelas Sigma do Oitante, Alfa
e Gama do Cruzeiro do Sul e a letra "P" de Progresso ficam
sobre o diâmetro vertical do mesmo círculo.
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SEÇÃO III
Do Hino Nacional

Art. 6" O Hino Nacional é o composto da música: de
Francisco Manoel da Silva e do poema de Joaquim Osório
Duque Estrada, de acordo com o que dispõem os Decretos
n•171, de 20 de janeiro de 1890, e n' 15.671, de 6 de setembro .
de 1922, conforme consta do.s Ane_xos n65 3, 4, 5, 6 e 7.
Parágrafo único. ___ A m_archa batida, de autoria do mestre
de música Antão Fernandes, integrará as -instrumentaÇões de
orquestra a banda, nos casos de execução do Hino Nacional,
mencionados na alínea."a" do art. 19 desta lei, devendo ser
mantida e adotada aadaptação vocal, em fá maior, do mestre
Alberto Nepomuceno.
SEÇÃOIV
Das Armas Nacionais
Art. 7~ As Armas Nacionais são as instituídas pelo Decreto n• 4, de 19 de novembro de 1889 (Anexos n" 8 e 9)
com a atualização de resultar dos casos de alteração previstOs
na Constituição do Br~siL
__ -~
Art. s~ A feitura das Armas NacioQais deve obedecer
à proporção de 15 (quinze) de altura por 14 (quatorze) de
...
largura, e atender às seguintes disposições;
I - O escudo redondo será con.stituíQQ ~m Çainpo azul-celeste, contendo cinco_ estr~Ias de prata, dispostas nã- fOrnia
de constelação do cruzeiros do Sul, corp._a b_o~dadura do campo
perfilada de ouro, carregada de tantas çst~;~las de prata quantos_ forem os Estados d.a_federação, mais uma representativa
do Distrito Federal. .
II- O escudo riCãi-á- p-õusando numa estrela partida-gíronada, de 10 (dez) peças de sinopla e ouro, bordada de
2 (duas) tiras, a interior de goles e a exterior de ourq.
III -O todo br.o~nte sobre uma espada em pala, empunhada de ouro, guardas de blau, salvo a_parte do centrO,
que é de goles e contendo uma estrelá de -prata, figurará
sobre um_a _coroa formada de um ramo 4e café frutificii.â.õ; -à destra, e de Outr-o. c;le fumo floridO, à -sinistra, af!1bos da
própria -cor, atados de blau fical].dO _Q conjun~o so_bre_ um reS-:
plendor de ouro, cujos contornos formam uma estrela de 20
(vinte) pontas.
_ -·_ . . _
IV- Em listei de blau, brocante sobre os punhos da
espada inscrever_-se-á eJll ourq a legend~-"~epública Federativa do Brasil" no centro, c ainda as expressões "15 de novembro", na Extremidade destra, e as expressões ''de 1889"_,__na
sinistra.-·
Art. 9~ O Selo Nacional tem os diStintivos-a que se
refere o Decreto n~ 4, çie 19 de novem6io· de 1889, deY~~do
ser atualizado quando ocorrer a criação dç novos ~s~~-q.os_ d~
Federação, na forma estabelecid,a pela COnstituição do Brasil.
Art. 10_ O Selo.Nacionãl será constituído por um CírCUlo
representando uma·esfera celeste, igual ~g que ~~-~~~a n__9
centro da Bandeira Nacional, tendo C!D yq_l!a as palavras""República Federativa do Brasil. Para a feit~úl do Sel~~ci~nal,
observar-se-á o seguinte:
_
_____ _
I - desenham~se 2 (duas) circunfe:r~*cíás_-co·ncên~ri~~-'-·
havendo entre os seus raios a proporção de 3 (trêS} para
4 (quatro).
. .
.
II -a colocação das estrelas, da faix~ e da legen~a Ordem
e Progresso no círculo interior obedecerá às mesmas· regras
estabelecidas para a feitura da Bandeira Nacíonal. ~- _-- __
III- as letras das palavras República Federativa do Brasil terão de altura um sexto raio do circulo iriterfor, e de
largura um Sf!'timo do :ffiesmo raío.
·
·· ·
1111
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IV - a distribuição das letras deverá ser feita pelo modo
indicado no Anexo no 10.

CAPÍTULO 1II
Da apresentação dos Símbolos Nacionais
SEÇÃOI
Da Bandeira Nacional
Art. 11. A Bandeira Nacional deve ser hasteada de sol
a sol, sendo permitido Oseu_ usõ à noite uma vez -que se
ache convenientemente iluminada.
Parágrafo único. Normalmente, far-se-á o has.teamento
_. .
às 8 horas e o arriamento às 18 horas.
Art. 12. Será a Bandeira Nacional obrigatoriamente
hasteada nos dias de festa ou luto nacio·nal em _todas as rep~r
tições públicas federais, estaduais e municipais, nos estabelecimentos particulares de ensino reconhecidos e inspecionados,
nas entidades sindicais-e bem assim em quaisquer outras "instituições partículates de assistência, letras, artes, ciências e desportos.
Art. 13. Ell!_ todos os estabelecimentos de_qualquer ramo_ou grau de ensino público ou partíCular será obrigittório
o_hasteamento da B.ap_d~ira NaC~onal __nos dias de festa- ou
luto nacional, e ainda pelo menos uma vez por seniana~ O
hastearnento, salvo motivo e força maior, far-se-á sempre ~oro
solenidade. Serão os estabelecimentos, de ensino obrigados
a "rila:ntéf a Bandeira Nacional em lug~r de honra, ciuando
não esteja hasteada.
Art. 14. Será a Bandeira Nacional diariariiente hastea-

no palácio da Presidência da República;
residência_ do Présidente da República;
c) nos palácios dos MiitiSiério.s;
· ' · ·
d) na Câmara dos Deputados nC? Senado Federal, no
Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais Superiores, nos Palá~io!_doS Governos estaduais, nas As_sembléias Legislativas
Estaduais, nas Prefeituras Municipais, nas Câmaras Municipais e nas repartições federais, eStaduais e municipais situadas nas regiões frontei~iç~s. 4ur3:nte_ aS hOras dé expediente;
e) nas unidades da Marinha Mercante, de acordo com
as leis e regulamentos -_da navegaç_ão, polícia naval e praxes
internacionais.
Art. 15. O uso da Bandeira Nacional, nas Forças Armadas regular-se-á pelas disposições dos respectivos ceriinOrii"ais~
Art. 16. No dia 19 de novembro de cada ano, o hasteamento e o oarriamenfO da Bandeira Nacional realizar-se"-ão
às 12 e 18 horas, respectiVá.Iilente, Corri a:s sOlenidades especiais
deteimina:das pelas autoridades.
Art. 17. O uso da Bandeira Nacional obedecerá às seguintes prescrições:
. I - quando hasteada em janela, porta, sacada ou balcão,
ficaüí:To centro, se isolada; à direita se houver bandeira
de ~utra nação; ao centro se figurarem diversas bandeiras
pe·rrazendo númerO fmpar; em posiÇão que se· àp'rôXim-e· do
centrO -e à ãireta deste, se figurando diversas bandeiras, a
soma delas formar número par. As presentes disposições- são também_ aplicáveis quando figurarem, ao lado da Bandeira
Nacional,-bandeiras representativas de instituições, corpOrações ou asSõciaçõés;
·
II- qUando em préstito ou procissão não será" conduzida
em posição horizontal, e irá ao centro da testa da coluna
se isolada; à direita da testa da coluna, se houver outra bandeira·; à frente é ao centro da t~sta da coluna 2 (dois) metros
a)

~}_na
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diante da linha pelas demais formada, se concorrerem 3 (três)
ou mais bandeiras;
III- quando distendida e sem mastro, em rua ou praça,
entre edifícios, ou em portas, será- colocada de modo que
o lado do retângulo esteja em sentido horizontal, e a estrela
isolada em cima;
~IV - quando ostentada em salas ou salões, por motivo
de reunião conferências· ou solenidades, ficará estendida ao
longo da parede por detrás da cadeira da presidência ou do
local da tribuna, sempre acima da cabeça do respectivo ocu~
pante e colocada pelo modo indicado do número anterior;
V- quando em fiarão, sobre.escudo ou outra qualquer
peça que agrupe diversas bandeiras, ·ocupará o centro, não
podendo ser menor do que as outras nem colocadas abaixo _
delas;
VI - quando hasteada em mastro ou içada em adriça,
ficará no tope lais ou-penol; se figurar juntamente com badeira
de outra nação, ou pavilhão ou flâmula de autoridade federal,
será colocada à mesma altura; se figurar com pavilhões de
unidades militares ou bandeiras representativas de instituiçõ.~s. corporações ou associações, será colocada acima;
VII- quando em funeral: para hasteamento, será levada
ao tope antes de baixar a meia adriça ou a meio mastro,
e subirá novamente ao tope, antes do arriamento; sempre
que for conduzida em marcha será o luto i_ndicado por um
laço de crepe, atado junto à lança;
VIII- quando distendida sobre ataúde no enterramento
de cidadão que tenha direito_ a eta homenagem, ficará a tralha
do lado da cabeça do morto e a estrela isolada à direita,
devendo ser retirada por ocasião do sepultamento. _
§ 1" Considera-se lado direito, nas janelas, portas, sacadas e balcões o lugar que fica à clj,reita do observador nesses
pontos, de frnte para a rua; observar-se-á critério análogo
para a determinação do _lado direito e qualquer outro caso.
§ 2" No caso do número I do presente artigo o mastro_
ou haste deverá estar situado no plano vertical normal à fachada, a prumo ou inclinado para fora, com relação à vertical
no máximo até 30 (trinta) graus.
§ 39 A Bandeira Nacional será hasteada em funeral,
não o podendo ser, todavia, nos dias feriados:
a) em todo o País, quando decretado luto oficial pelo
Presidente da República;
b) na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, nas
Assembléias Legislativas Estaduais e nas Câmaras Municipais;quando determinado pelo respectivo Presidente, por motivo
de falecimento de um dos seus membros;
c) no Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais Superiores, quando determinado pelos respectivos Presldentes, por
motivo do falecimento de um dos seus juízes;
d) nos palácios dos Governos Estaduais e nas Prefeituras
Municipais, quando decreta o luto oficial pela autoridade competente do estado ou do município, por motivo de falecimento
do governador ou do prefeito;
e) o hasteamento poderá ser feito a meió mastro ou a
meia adriça, de acordo com as disposições relativas a honras
fúnebres dos cerimoniais das Forças Armadas, ou conforme
·
o uso internacional.
§ 49 Em ocasião em qUe deva ser efetuado outro hasteamento, o da Bandeira Nacional farwse-á em primeiro lugar;
o seu arriamento;- neste caso, será feito por Ultimo.
§ 59 Para homenagem a nações estrangeiras e a autoridades nacionais ou eStrangeiras, assím como na omanieritação
de praças, jardins ou vias públicas, é facultado o uso da Ban-·
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deii-a Nacional juntamente com as de outras nações podendo
ser colocadas, em mastros ou postes, escudos ornamentais,
ao redor dos quais se disponham as bandeiras, dando-se sempre à Bandeira Nacional a situação descrita no número I do
presente artigo, e à mesma altura das estrangeiras.

SEÇÃOII
Do Hino Nacional
Art. 184 A execução do Hino Nacional obedecerá às
seguintes prescrições:
·
I - será sempre exe_cutado em andamento metronómico
de uma semínima igual a 120 (cento e vinte).
II ~ é obrigatória da tonalidade de "si bemol" para
a execução instrumental simples;
I I I - far-se-á o canto sempre em uníssono;
IV -nos casos de simples execução instrumental, tocarse-á a música integralmente, mas sem repetição; nos casos
de execução vocal, serão sempre cantadas as duas partes do
poema.
Art. 19. Será o Hino Nacional executado:
--a) em continência -ã Bandeira Nacioilal e ao Presidente
da
República; ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal
Federal, quando incorporados; e nos demais casos expressamente determinados pelos regulamentos de continência ou
cerimónias de cortesias internacionais~
- - ---- b) na ocasião do hasteamento da Bandeira Nacional, nos
estabelecimentos públicos ou particulares, de qualquer ramo
ou grau de ensino, pelo menos uma vez por semana.
§ 1" A execução será instrumental nos 3 (três) primeiros
casos, será instrumental ou 'i.Ocal no quarto caso, será vocal
no último caso.
§ 29 É vedada a execução do Hino Nacional, em continência, fora dos casos previstos no presente artigo.
§ 3~ _Será facultativa a execução d_o Hino Nacional na
abertura de sessões ·cívicas, nas cerimônias religiosas a que
se associe sentido patriótico, bem assim para exprimir regozijo
público em ocasiões festivas.

SEÇÃO III
Das Armas NacionaJs
Art. 20. É obrigatório o uso das Armas Nacionaís:
a) no palácio da Presidência da República;
b) na residência do Presidente da República;
c) na Câmara dOs Deputados, no Senado Federal, no
Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais Superiores, nos palácios dos governos estaduais e nas prefeituras Municipais;
d} na frontaria dos edifícios das repartições públicas federais;
e) nos- quartéis- das forças federais de terra, mar e ar,
e das forças policiais, nos seus armamentos, e bem assim
nas fortalezas e nos navios de guerra;
f) na frontaria -ou no salão princip.al dãs escolas- públicas;
g) rios papéis de expediente das repartições públicas e
nas publicações oficiais.

SEÇÃOIV
Do Selo Nacional
Art. 21. O Selo Nacional será usado para autenticar
os atos de governo -e bem assim os diplomas e certificados
expedidos pelos estabelecimentos de ensino, oficiais ou reconhecidos.

·-·---------
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CAPÍTULO IV
Das Proibições

Art. 22. São vedados o uso da B:?ndeira Nacional, das
Armas Nacionais, do Selo Nacional, assim como a execução
vocal ou instrumental do Hino Nacional sempre que não se
revestirem da forma, ou não se apresentarem do modo prescrito na presente lei.
Art. 23. É igualmente proibido que se apresente ou
se trate com desrespeito qualquer dos símbolos nacionais.
Art. 24. É ainda proibido o uso da Bandeira Nacional:
a) sempre que o exemplar não estiver em bom estado
de conservação;
b) como ornamento ou roupagem nas casas de diversões,
ou em qualquer ato que não se revista de caráter oficT3l;

c) como reposteiro ou pano de boca, guarnição da mesa
ou revestimento de tribuna, cobertura de placas, retratos,
painéis ou monüinentos a serem inaugurados;
d) por pessoa natural ou entidade coletiva para a presta-ção de honras de caráter particular.
Art. 25. É vedada a execução de quaisquer arranjos
vocais do Hino Nacional, a não ser o de Alberto Nepomuceno,
na conformidade do Anexo n<:> 7; igualmente não será permitida a execução de arranjos artísticos instrumentais do H!no
Nacional que não sejam autorizados pelo Ministério da Educü.ção e Cultura, ouvida a Escola Nacional de Música.
Art. 26. Não se permitirá o uso· das Armas Nacionais
quando postas em conjunto com outraS: ~umas, ou brasões,
forem de menor tamanho ou não ocuparem a posição de honra.
Parágrafo único. Para a determinação da ordem de precedência no caso do presente artigo, obs~rvã.r-se-ão as disposições estabelecidas para uso da Bandeira Naciqnal.
Art. 27. É vedado o uso parcial ou integral da Bandeira
Nacional, das Armas Nacionais ou do Selo Nacional nos rótulos ou invólucros de produtos expostos à venda, e bem a~silll: _
na propaganda ou qualquer outro ato ou expediente de natureza comercial ou industrial.
Art. 28. Nenhuma bandeira de outra nação poderá ser
usada no País, sem que flutue, ao seu lado direito, de igual
tamanho e em posição de realce, a Bandeira Nacional, salvo
nas sedes das representações diplomáticas e-consulares_,
CAPÍTULO V
Das Cores Nacionais

Art. 29.

Consideram-se cores nacionais o Verde e o ama-

relo.
Art. 30. Para ornamentação em geral nos casos em que
não seja permitida o üso da Bandeira Nacional, poderão ser
empregadas, em galhardetes, fl.âmulas, _painéis, escudos ou
de outro qualquer modo as cores nacionais inclusive_ em combinação com o azul e o branco.
CAPÍTULO VI
Do Respeito Devido à Bandeira Nacional
e ao Hino Nacional

Art. 31. Durante a cerimônia do içamento ou arriamenta da Bandeira N~cional, nas ocasi9eS em qtie-ela se apresentar em marcha ou cortejo, assim cOmo durante a execução
do Hino Nacional é obrigatória a atitude d.e respeito, conservando-se todos de pé e em silêncio.
§ 19 Nas oportunidades referidas neste artigo, os militares farão continência regulamentar, e os civis, do sexo masculino descobrir-se-ão não podendo os estrangeiros eximir-se
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deste comportamento. Os c_ivís, de amboS O.s. seXOs d~ve_rão
sempre manter-se de pé e em postura respeitosa.
_
§ 2<:> É vedada qualquer outra forma de saudação que
não as mencionadas neste artigo.
Art.32. O exemplar da Bandeira Nacional, em desUso
por se achar em mau estado de conservação poderá ser entregue ao comando de qualquer unidade miJitar, a fim de ser
incinerado.
Parágrafb únicO. Não será incinerado, mas recolhido
~~ao Museu Histórico Nacional, o exemplar da Bandeira Naciow
nal ao qual esteja ligado a qualquer fato de relevante significação na vida do País.
-~- Art. 33. A cerimônia da _incineração de que trata o artíw
go anterior realizarwse-á a 19 de no_vembro de cada ano, levantando-se para tal fim uma pifa PO pátiO do qüartel da unidade
militar em que deva ser feita.
§ 19 A cerimônia poderá excepcionalmente ser realizada
__ _ _
em praça pública.
§ 2~ É obrigatória, qu-ando solicitada, a cooperação das
escolas na cerimónia de que trata o presente- ãligo.
CAPÍTULO VII
Das Penalidades
Art. 34. Incluem-se entre os_crimes de que trata o Capítulo II do Decreto-Lei n' 314, de 13 de março de 1967, e
serão punidos com a pena de I (um) a 3 (três) anos de prisão,
os seguintes:
_
--r- praticar, em lugar público, ato que se traduia em
menosprezo, vilipêndio ou ultraje a qualquer dos Símbolos
Nacionais;
-- - I I - despertar, ou tentar despertar, por palavras ou por
escrito, contra qualquer dos símbolos nacionais, a repulsa
ou o desprezo público.
Art. 35. A violação de qualquer disposição da presente
lei, excluídos os casos do artigo anterior, sujeita o infrator
à multa de 100 (cem) a 400 (quatrcicentosTcruzeiros novos,
elevada ao dobro nos casos de reincidência.
Art. 36. A autoridade policial que tomar conhecimento
da infração de que trata o artigo anterior_, notífíca-rá o autor
para apresentar defesa no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
findo o qual proferirá a sua decisão, impondo ou não a multa.
A autoridade policial, antes de proferida a decisão, poderá determinar a realização dentro ;lo prazo de !O (dez) dias,
de diligências esclarecedoras, se o julgar necessário ou se
a parte o requerer.
Parágrafo único. Imposta a multa, e uma vez homologada a sua imposição pelo juíz, que poderá proceder a uma
instrução sumária, nci prazo de 10 (dez) dias, far-se-á a respectiva cobrança, ou a conversãq em pena de detenção na forma
da lei penal.
CAPÍTULO VIII
Disposições Gerais e Transitórias
Art. 37. Have'rá nos quartéis generais das Forças Armadas federais, na Casa da Moeda, na Escola Nacional de Música, nas embaixadas, legações e consulados do Brasil, aos mu-seus históricos oficiais, nos comandos de Unidade de terra
mar .e__ar,, capitanias de portos e alfândegas, e as prefeitura~
mumc1pats, uma coleção de exemplares padrão dos símbolos
nacionai~ a fii!l de servi~en:t de modelos obrigatórios para
a respechva fe1tura, conshtumdo o instrumento de confronto
para a aprovação _dos exemplares destinados â apresentação,
proc~dam ou não da iniciativa particular.
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§ 19 Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias a cC?ntar
da data da publicação desta lei, exemplares da Bandeira Nacio-

nal e das Armadas Nacionais não poderão ser distribuídos
gratuitamente ou postos à venda, sem que tragam na tralha,
daquele primeiro símbolo, e no reverso do segundo, a marca
e o endereço do fabricante ou editor, bem como a data de
sua feitura.
§ 2"' :É vedado colocar quaisquer indicações sobre a Bandeira Nacional e as Armas Nacionais_.
§ 3"' Os modelos dos símbolos nacionais mencíonados
nos parágrafos anteriores ficarão arquiVãdos nas fábricas, litografias ou oficinas.
-- .
§ 49 Os modelos do Hino Nacional deverão conter, para
efeitoS do parágrafo anterior, a data do despacho_ do ~iretor
da Escola Nacional de Música, ou, em sua falta, o sinete
do comandante da guarnição ou da corporação militar federal.
§ 59 As faturas de importação de símbolos nacionais
só poderão ser visadas pela autoridade consular brasileira no
exterior se os seus exemplares estiverem de acordo com os
modelos. Nas alfândegas do País serão apreendidos e inulizados na forma prevista por esta lei, os exemplares de símbolos
nacionais que não se conformarem com os preceitos legais.
Art. 38. É obrigatório o ensino do desenho da B~andeira
Nacional e do canto do Hino Nacinal em todos os estabelecimentos públicos ou -particulares, de ensino primário, normal,
secundaria e profissiOnal
_
Art. 39. Ninguém poderá ser admitido ao serviço público sem que demonstre conhecimento do Hino Nacional.
Art. 40. O uso do símbolo de nações estrangeiras, nas
zonas rurais do País dependerá de auorização especial do
Ministério da Justiça.
Art. 41. O Ministério da Educação e Cultura fará a
ediçãO oficial definitiVa de todas as partituras do Hino Nacional e bem assim promoverá a gravação em discos de_sua execução instrumental e vocal.
Art. 42. Incumbe ainda ao MiniStério --da Educação e
Cultura organizar concursos entre autores nacionais para a
redução das partituras de Orquestras do Hino Nacional para
orquestras restritas.
~
_
..
Art. 43. Esta lei entra em vigor na data de sua pubhcação.
_ _ _ _ __
Art. 44. Ficam revogados O Decreto-Lei n9 4.545, de
31 de junho de 1942, e aS demais disposições em contrário.
(A Comissão de Constituição, 'Justiça e Ciàaáania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 32 DE 1991
(N' 5_953/90, na Casa· de origem)
Revoga o art. 106 da Lei n~ 5.869, de 13 de Jãneiro
de 197~ - Código de Processo Civil.
O CongreSso Nacional decreta:
_
-Art. 1• Fica revogado o art. 106 da Lei ri• 5.869, de
13 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil. __
~ .
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEIN' 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de ProceSso Civil .•
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TíTULO IV
Dos Ó~ãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça
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Art. 106. Correndo em s_eparado as ações conexas perante juízes que têm a mesma competência territorial, Corisidera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar.
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SEÇÃOIII
Das Citações
Art. 219. A Citação válida torna prevento o juízo, induz
litispeildência e faz litigiosa a coisa; e; 3.inda quando ordenada
por juiz incompetente, constitui" em rlibÍ'à- 6 devedor e interrompe a prescrição.
§_ }9 A prescrição considerar-se_-á interrompida na data
-do despacho que ordenar a citação.
_
§ 2' Incumbe à parte, nos 10 (dez) dias seguintes àprolação do despacho, promover a citação do réu.
§ 39 Não sendo citado o réu, o juiZ prorrogará o prazo
até o· máximo de 90. (noventa) dias, contando que a parte
requeira- nos 5 (cirico) dias seguintes ao término do prazo
do parágrafo- anterior.
§ 49 Não se efetuando a citação nos prazos mencionados
nos parágrafos antecedentes, haver~se~á por não interromp}da
.a prescrição.
§ 59 Não se tratando de direitos patrimoniais, o juíz
poderá, de ofício, conhecer de precrição e decretá-Ia de imediato.
§ 6l' Passada em julgado a sentença a que se refere o
parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado
do julgamento.

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 77, DE 1991
(N' 303/90, na Câmara dos Deputados)
AprOva -o texto do Acol-_4o, Por -ti-ocã. de Notas, para
a Modificação do Regime Operacional do Acordo sobre
Transportes Aéreos, de 6 de julho de 1976, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
do Reino dos Países Baixos, em Brasala, a 17 de agosto
ile19s9.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1~ Fica aprovado o texto do Acordo, por troca
de Notas, para a Modificação do Regime Operacional do
Acordo sobre Transportes Aéreos, de 6 de julho de 1976,
celebrado entre o~Governo d~_ ~~_pública Federativa do Brasil
e o Governo do Reino dos Países Bàixos, em Brasília, a 17
de agosto de 1989.
Parágrafo único. -F_icam sujeitos à aprovação do Con~
gresso Nacional quaisquer atos que possam res1.11tar em revisão
do referido acQrdo, be·m coino quaisquer ajustes complemen~
tares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, acarretem ençargos ou compromissos gravosos ã.o
patrimônio nacional.
~-- _
Art. z~ Este decreto legislativo entra em vigor na data
· ·· · ·
de sua publicação.
MENSAGEM N' 497, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso

Nacio~

nal,
Em conformidade com o disposto no _art. 49, inciso I,
da ConstitUição Federal, tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, o texto do acordo, por troca de notas, para a
modificação do regime operacional do Acordo sobre Transportes Aéreos, de 6 de julho de 1976, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos
Países Baixos, em Brasília, a 17 de agosto de 1989,
O referido acordo possibilita a inclusão de cláusula sobre
a segurança da aviação -baseada no texto padrão recomendado pela Organização-da Aviação Civil internacional- OACI, no acordo aéreo bilateral.
Brasflia, 22 de junho de 1990.- Fernando Collor.
EXPOSIÇÃO DE. MOTIVOS DTCIDAI/DE-I/1401ETRAL00-23, DE 19 DE JUNHO DE 1990, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADOS DAS RELAÇÓES EXTERJORES.
A Sua Excelência o Senhor Fernando Collor, Presidente da
Republica,
··
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que foi celebrado em Brasília, eni 17 de agosto de
1989, um acordo por fi'oca de notas entre o Brasil e os PaíSes
Baixos, relativo à introdUção do art. 7 bis no texto do Acordo
sobre Transporte Aéreo Brasil-Países Baixos, de 6 de julho
de 1976.
2. O referido_ acordo por troca de notas decorreu de
negociações havidas entre as autoridades aeronáuticas dos
dois países, para a inclusão de cláusula sobre a segurança
de aviação - baseada no texto padrão reco_mend_ado pela
Organização de Aviação Civil Internacional - OACI, no
acordo aéreo bilateral.
·
3. A proteção de aviação civil in~rnacional co:ótra a
interferência ilícita tem-se constituído numa das preocupações
constantes da OACI, e qual se reflete nos esforços que resultaram na adoção de três instrumentos legais sobre o assunto,
a saber, as Converi.ções de Tóquio, de Haia e de -Montreal,
de 1963, 1970 e 1971 respectivamente.
4. Neste contexto, o Conselho da OACI aprovou em
junho de 1986, uma resOlUção pela qual solicitá a toâós os
estados contratantes a inserção em seus acordos bilaterais
sobre transportes aéreos de cláusula específica-sobre segurança
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da aviação. O Conselho recomendou, ainda, que os estados
contratantes tomassem em consideração, como oriénta~ãcr,
o texto de claúsula-padrão proposto pela orgal);izaçãO.
5. Reconhecendo a validade das preocupações da Organização da Aviação__ Civil Internacional com a ameaça constituída por atoS ilícitos contra a segurança da aViação, o Gove-rno
brisHeiro _vem, desde 198, procurando incluir, nos novos
AcoXdos de Transportes Aéreos celebrados, a ciárisula pi'eCo:.:
nizada pela OACI, ao mesmo tempo em que vem negociando
a ín~erção da clá]Jsula nos acordos anteriormente concluídos,
como no presente caso do Acordo sobre Transport~ AéreoScom os Países Baixos, de 1976.
6. Nessas condições, submeto à elevada consideração
de Vossas Excelências o anexo teXto do ·referido acciidõ.fdativo 3.o art. 7 bis, COm a solicitação de cj__üe___Sefá encaminhadO
ao Congresscr· Nacional, para a necessária aprovação legislativa.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelêilcia, Seilhor Presidente, os protestos do meu mais profundo
respeito. - Francisco Rezek.
Em 8 de novembro de 1989
DTC/DE-1/DAI/38/ETRA/PAI LOO HZ3
A sõ~a--Excelência o Se~tiorJohkh~~r I-fUbert Marie Vâil"N]Spen Tot Sevenaer, Embaixador Exttarodinário e Plenipotenciário do Reino dos Países Baixos.
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de acusar recebimento d.a Nota n~-2.196,
de 17 de agosto de 1989, cujo teor, em português, é o seguinte:
"Excelência,
Tenho a honra de, ao referir-me à Reunião de cõ~Sulta
entre autoridades aero_náuticas 9os Países Baixos e do Brasil,
realizada em Haia, de 13 a 18 de junho de 1988, propor
em nome do Governo do _:Reino dos Países Baixos que ·um
novo art. 7 bis seja iilSerido no texto_dQ ACordo sobre Transportes Aéreos entre o Governo_ do R_ejn_q dos Países baj.xos
e o Governo_ da República Federativa do Brasil, concluído
em Brasília, a 6 de julho de 1976, e suas emendas, o qual
Jerá a seguinte redação:
"Artigo 7 (bis)
·
Segurança da aviação
a) Em conformidade com_os direitos a obrigaç-ões que
lhe-iinpõe o Direito Internacional, as partes contratantes reafh:mªm_ qile sua obrigação mútua de proteger a aviação civil
contra atos de i_nterferência ilícita, promovendo sua segurança,
constitui pai'te integrante do presente acordo. Sem -limitar
a validade gera de seus direitos e obrigãções resultantes do
Direito Internacional, as parte contratantes atuarão, em particular, segundo as disposições da convenção sobre as infrações
e certos outros atas cometidos à bordo d~s aeronaves~ assinada
em Tóquio, em P de setembro de 1963; da_ Convenção para
a Repressão do Apoderamento Ilícito de Aeronaves, firmada
em Haia, em 16 de dezembro de 1970, e de convenção para
a Repressão de Atas Ilícitos Contra a Segurança da Aviação
Civil, assinada eril Montreal, em 23 de setembro_ de 1971,
e outros atas multilaterais relativos à segurança da" aviação,
que obriguem ambas as partes contratantes.
b) As partes contratantes prestar-se-ão mutuamente toda
a ajuda necessária solicitada para impedir atas de apoderamento ilícito de aeronaves civis e outros atas ilícitos contra
a· Segurança dessas aeronaves, seus passageiros a tripulações,
aeroportos e instalações de navegação aérea, e qualquer outra
ameaça contra a seguran da aviação civil.
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c) As partes contratantes atuarão, em suas relações mútuas, segundo as disposições sobre a seguran da aviação estabe-

lecidas pela Organização da Aviação Civil Internacional e
que se denominam anexos à Convenção sobre A vicição Civil
Internacional, na medida em que tais disposições sobre segurnça sejam aplicáveis às partes: as partes exigirão que os operadores de aeronaves por elas matriculadas, os operadores de
aeronaves que tenham sua sede principal ou residência perma:
nente em seu território, e os_operadoresde aeroportos situados
em seu território atuem em conformidade com as referidas
disposições sobre a segurança da aviação.
d) Cada part'e contratante concorda em exigir que os
operadores de aeronaves observem as disposições sobre a segurança da aviação mencioíiadas no parágrafo "C" deste artigo, exigidas pela outra parte contratante em relação à entrada,
saída ou permanência no território dessa parte contratante.
Cada parte contratante assegurar-se-á de que em seu território
se aplicam efetivamente medidas adequadas- p-ara proteger
a aeronave a inspecionar os passageiros, a tripulação, a bagagem de mão, as bagagens, a carga e as provisões de bordo,
antes e durante o embarque ou saída da aeronave.
e) Em caso de incid_ente ou ameaça de incidente de apoderamento ilícito de aeronaves civis ou~de outros atas ilícitos
contra a segurança de tais aeronaves, de seus passageiros e
tripulações, de aeroportos ou instalações e serviços de navegação aérea, as partes contratantes assistir-se-ão, mUtuamente, facilitando as comunicações e outras medidas apropriadas,
destinadas a pór termo de forma rápida e segura a tal incidente
ou ameaça.''
Caso a proposta acima seja aceitável para o Governo
da República Federativa do Brasil, tenho a honra de propor
que a presente Nota, juntamente com a Nota de resposta
em que Vossa Excelência expresse--sua cimé-Oi'dância, cOnStituam um acordo entre o Reino ,dos Países B~ixos e a República
Federativa do Brasil, a entrar em vigor na da~a em _que o
Governo do Reino dos Países Baixos e o GOve-rno- ·áã-República Federativa do Brasil se informem mU.tu-ãmen·te, por escrito, do cumprimento dos respectivos requisitos constitU-ci"Onais.
Aproveito a oportunidade para ren·ovar a Vossa Excelência os protestos da minha mais alta consideração. - H.
"'an Nispen Tot Sevenaer, Embaixador do Reino dos Países
Baixos".
2. Em resposta, informo Vossa Excelência de que o
Governo brasileiro concorda com os termos da Nota acima
transcrita, a qual, juntamente com a presente, passará a Constituir um acordo entre nossos dois Governos, a entrar em vi"gor
na data da troca de Notas em que cada GOverno Triforme
o outro do cumprimento dos respectivos requisitos -co~riSli
tucinais.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha mais alta consideração. - Roberto de Abreu Sodré.

(À Comissão de Relaçóes Exteriores e Defesa Nacional)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 78, DE 1991
(N• 148/90, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo celebrado em Brasília, no
dia 15 de dezembro de 1989, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Centro Latino-Americano de Física sobre suas Obrigações, Direitos e Privilégios em Território Brasileiro.
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O CongreSso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo celebrado em
Brasi1ia, no dia 15 de dezembro de 1989, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Centro Latino-Americano de Física sobre suas Obrigações, Direitos e Privilégíos
em Território BrasileirO, com ressillvas a seu artigo __7,Lpara
assegurar ao Governo o livre ac_ess.o_ aos resultados dos estudos, das pesquisas e -suas aplicaçõeS realizadas no âmbfto do
CLAF.
Parágrafo únicO. Quaisquer ãtos- Ou ajustes complementares_ de que possa resultar a revisão ou modificação do presente documento ficam sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional.
Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N• 187, DE !990
Excelentíssimos senhores membros do Congresso Nacional,

Em conformidade com o disposto no artigo 49, inciso
I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas ExcelênCias~ acom.pãilhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do acordo sobre suas Ç)brigaçóes,
Direitos e Privilégios em Território Brasileiro, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Centro
Latino-Americano de Física, em Brasflia, ã 15 de dezembro
de 1989.
·
·
·
- O acordo em questão facilitará uma participação efetiva
do Brasil nas atividades do Centro Latino-Americano de Física, trará condições à realização de trabalho de pesquisa e
favorecerá a própria formação de professores e pesquisadores.
Brasília, 9 de março de 1990. -José Sarney.
Em 6de março de 1990.
DCTEC/DAI/057/P A lN- LOO-G 14
A Sua Excelência O Senhor
Doutor José Samey,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Como é do conhecimento de Vossa Excelência, o Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Centro
Latino-Americano de FísiCa (CLAF)s()bre suas D_brigações,
Direitos e Privilégios em TerritOiíó Brasileiro fOi assiriadO
em Brasilia, a 15 de dezembro de 1989.
2. Entre as funções do CLAF, cumpre destacar, peta
sua importância, a de realizar pesquisa-s científicas e organizar
o ensino especializado no domínio das ciências físicas, dedicando seu ináximo interesse à_ formação ·_e treinamento a·e
pesquisadores e profeSsores universitáfids na AmérÍca Latinà,
bem como a de_somare_sforços para a realização de programas
de maior envergadura no campo da física.
3. O CLAFvem atuando com alto grau de receptividade
junto a universidades e instituições de_ pesquisa 1atino-ainericana.S no sentido de_estimular a realização de trabalhos de
pesquisas e a própria formaçãO de professores e peSquisadores.
4. Em aviso que me dirigiu, em 26 de novembro de
1987, o Senhor Ministro da Ciêncià: e TecD.ologia informou
que o Conselho Nacional de DesenVolvimento CientífiCo e
Tecnológico - CNPq vinha, desde 1980, arcando com as
responsabilidade financeiras junto ao CLAF e que a existência
de um Acordo_ de Sede muito contribuiria para o desenvolvimento das atividades de pesquisa daquele centro.
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Diante do exposto, e de modo a possibilitar uma

particípa-çãO efetiva do Brasil liaS atividades do CLAF, permito-me encarecer a Vossa Excelência a conveniência de que
o Governo brasileiro dê cumprimento aoS requisitOs le-g:i-is

para a plena entrada em vigor do "Acordo -entre o Goverrio
da República Federativa do Brasil e o Centro Latino-Arilericario de Física sobre sua Obrigã.çõeS, Direitos e Pdvilégios
em Terrítóiio Brasileiro".
6.

Nessas condições, tenho a honra de subme_t_er projeto

de mensagem ao Congresso Nacional para que-VosSa Excelência, se de acordo, encaminhe o texto do anexo ato internacional à consideração tio Poder Legislativo, para que, oportunamente, o Governo brasileiro-manifeste _sua_ade_são àquele
convênio.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo
respeito.
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O CENTRO
LATINO-AMERICANO DE FÍSICA SOBRE
SUAS OBRIGAÇÕES, DIREITOS E
PRIVILÉGIOS EM TERRITÓRIO BRASILEffiO
O Govetno da República Federativa do Brasil (doravante
denominado "Governo")
e
O Centro Latino-Americano de Física (dora_vante denominado "Centro"),
Considerando a Resolução n~ 2.121 da Conferênçia Geral
da Organização dasNações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (UNESCO), de 1' de dezembro de 1970, bem
como a Resolução no 72 do Conselho Executivo daquela organização, datada de 7 de junho de 1961;
Considerando que, em virtude de tais resoluções, o Governo ofereceu estabelecer a sede do centro e_m território
brasileiro;
·
Considerando que, a 26 de março de 1962, foi assinado,
pelos países interessados, o Acordo que Institui o Centro
Latino-Americano de Física, o qual entrou em vigor em 10
de junho de 1965;
Considerando que o Governo promulgou o Acordo que
Institui o Centro Latino-Americano de Física pelo Decreto
n' 54.289, de 16 de setembro de 1964, e
Considerando que o artigo X, parágrafo 2 de referjdo
Acordo prevê que o Governo e o centro firmarão unLAcorçlo
pelo qual o Governo proporcionará ós direitos e privilégios
do um organismo Internacional intergovemamental,
Acordam o seguinte:

I.

DISPOSIÇÕES GERAIS
ARTIGO 1
Personalidade e Capacidade Jurídica
O Governo rec-onhece ao Centro personalidade jurídica
própria e capacidade para adquirir direitos e contrair obrigações, com vistas à execução de atas j_urídicos inerentes ao
cumprimento de suas funções, em conformidade com a legislação brasileira.
II. RECONHECIMENTO, FUNÇÓES,
REPRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DO CENTRO
ARTIGO 2
Reconhecimento e Funções
O GÇ>verno reconhece a sede que o Centro estabeleceu
no Centro --Brasileiro de Pesquisa FísicaS' ria cidade do Rio
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de Janeiro, sede essa em qui o Centro exercerá as fliilções
que lhe forem atribuídas por seu Conselho Dirctor, em conforlpidade com o Acordo Constitutivo.
ARTIG03
Representação
--o -centro será dirigido por um Diretor que será seu representante legal, por delegação do Conselho Diretor.
ARTIG04
Objetivos
Os objetivos principaiS do Centro serão:_
a) realizar pesquisas científicas e organizar o ensino especializado JIO domínio das ciências físicas, dedicarido seu máximo interesse â formação e treinamento de pesQuisadores e
professores universitários na Améritã- Latina, bem como a
somar esforços para a realização de programas de maior en vergadura no campo da física;
~
b) ajudar na criação de grupos de pesquisas físicas, particularmente nos países eni. que tais grupos não existam ainda;
c) desenvolver, nos diversos ramos da física, programas
especiais que se fizerem necessários, em particular concernentes a problemas de interesse nacional para um ou mais
Estados membros, incluindo os asses.s_oramentos técnicos que
sej aro solicitados.
III. FINANCIAMENTO DO ESCRITÓRIO
ARTIGOS
Orçamento do Centro
_5-.-1. O Conselho Diretor destina.rá, para a manutenÇão
do Centro, a dotação que for aprovã.da-Cõm esse fim no respeO.
tivo orçamen~o-:programa, assim como outros recursos que
vierem a ser alocados para este fim.
__S.2. Os recurs(!s financeiros de que díspuser o Cefitto
"
- - -Serâó _cOn~ti!~dos por:
a) contribuições anuais dos Estados membros; _ -~b) doações, legados e subvenções que 'possa receber;
c) outras fontes permitidas por lei.
IV. PRIVILÉGIOS E IMUNIDADE
A.) DE CARÁTER INSTITUCIONAL
A.RTIG06
_!'rivilégios e Imunidades em Geral
O Goveino reconhece que o Centro gozará, no territ6do
brasileiro, dos privilégios e imUnida_des que forem necessários
para o exercício das suas funÇões e a realização de seus propósitos, de acordo com o artigo X, parágrafo 2, do Acordo
Constitutivo, e em conformidade com a legislação brasileira.

ARTIGO?
Inviolabilidade
O local, bens, arquivos e correspondênc_ia _do_ CentJ:Q serão invioláveis e não poderão s_er objeto de busca, requisição
ou medida de execução.
ARTIGO 8
CondfÇõfS Monetárias e Cambiais
O Centro gozará, no que se refere_ à regulam(:!!Jtação
de transferêri-Ciã de diversas, das facilidades que o Governo
conceder para seu adequado funcionamento.
ARTIG09
Tributos
O Centro terá isenção fisCal de impostos federais _incidentes so_bre a importação ou exportação, para seu Uso oficial,
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de objetos de caráter técD.icÕ_ ou científiCo, c"uja ffSta será
previamente submetida ao Ministério das Relações Exterio-

res. Os objetos importados com franquias_ adUaneiras não poderão ser vendidos no terrritóiiO brasileiro.

ARTIGO 10
Comunicações
O Centro gozará, no Brasil, para suas comunicações oficiais, de facilidades semelhantes às concedidas pelo Governo
a organismos-assemelhados, em matéria de prioridades, tarifas
e taxas referentes a comunicações- postais e telegráficas.

ARTIGO 11
Funcionários
Dentro das normas legais em vigor, o Governo adotará
as medidas que julgar oportunas para facilitar a entrada, a
saída e a permanência em teiritório brasileiro:
a) dos representantes dos Estados-membros do Centro
Latino-Americano de Física nas reuniões por ele convocadas;
b) dos membros do Conselho Diretor e de seus suplentes;
c) dos funcionários e assessores que não sejam de nacíonalidade brasileira. convocados pelo Diretor para parfidpar
de trabalhos do Centro Latino-Americano de Física.
B.) DE CARÁTERPES-SOAL.
ARTIGO 12
.
Diretor
O GOVerrio concede-rifao Díretor dO Ceritiô eá seõSuOStituto legal facilidades necessárias ao desempenho de suas funções.
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pridas suas formalidades legais internas. Qualquer das Partes
poderá notificar a outra do seu desejo de denunciar o presen-te
Acordo_, com um ano de antecedência.
Feito em Brasília, aos 15 dias do mês de dezembro âe
1989, em dois exemplares originais em português. ---Pelo
Governo da República Federativa do Brasil: Roberto de Abreu
Sodré- Pelo Centro Latino-Americano de Física: Juan José
Gambiagi.
(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 79, DE 1991
(N• 168/89, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Co~Produção Cinematográfica, celebrado entre o Governo da República Federativa do BrasH e o Governo da República Popular de Angola, em Luanda, a 28 de janeiro de 1989.
O Congresso Nacional decreta:
Art. _1~> _Fica aprovado o Texto de Acordo de Cc-Produção Cinematográfíca, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular
de Angola, em Luanda, a 28 de janeiro de 1989.
Parágrafo únicO. Ficam sujeitos à aprovação -do ·congresso Nacional quaisquer atas de que possam resultar em
revisão do Acordão, bem como aqueles que se destinem a
estabelecer ajustes_complementares.
Art. 2<? Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N' 252, DE 1989
Excelentfssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: ·
Em conformidade com o disposto no art. 49, incisO- I,
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossas Excelências, acOinpanhado de Exposição de Motivos do_Senhor Ministro_ de Estado das Relações
Exteriores, o Acordo de Cc-Produção Cinematográfica, Celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Popular de Angola, em Luanda,
a 28 de janeiro de 1989.
2.• O referido- Acordo tem por objetivo aproximar as
cinematografias do Brasil e de Angola, através da defínição
de mecanismos que prevêem a concessão de facilidades para
a pro-dução de filmes conjuntamente por cineastas dos_ dois
países e o aspecto político do relacionamento_cultural estabelecido pelo referido documento.
Brasília, 8 de junho de 1989. -José Sarney-

ARTIGO 13
Funcionários Estrangeiros
Os funcionários do Centro que não_ sejam de nacionalidade brasileira nem tenham no Brasil residência permanente
serão isentos de tributos com relação aos seus salários, benefícios e demais emolumentos recebidos do Centro.
ARTIGO 14
Funcionários Contratados e
Esrecialistas Internacionais
O Diietár do Ce1,tro comunicará aO Ministério àãS Relações Exteriores a reli:u;-âo dõs funciOnáriOs .cOfü:rãta=dos por
tarefa e outros especialistas internacionaiS designados ao país
em missão oficial do Centro, para que seu cOób-e-dmento e
para fins de quaisquer cortesias ou prerrogativas que -lhes
forem aplicáveis de acordo com a legislação em vigor_.
V. DISPOSIÇÕES GERAIS
ARTIGO 15
..
Solução de Controvérsias
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DDC/DAF-II/171/SDAC LOO
Qualquer controvérsia Sobre a aplicação ou interpretâÇãO
C02, DE 26 DE MAIO DE 1989, DÓ SENHOR MINISdas disposições deste Acordo será submetida a um processo
TRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
de solução acordado entre o Governo e o Conselho Diretor,
A Sua Excelência o Senhor
conforme os costumes internacionais.
José sarney
ARTIGO 16
Presidente da República
Emendas
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa
O presente Acordo poderá ser revisto por entendimento
--Excelência o texto do Acordo de Cc-Produção Cinematoentre o Governo e o Centro.
gráfica Brasil/Angola, assinado em Luanda no dia 28 de janeiARTIGO 17
ro de 1989.
Vigência
2. O Acordo em tela tem por objetivo aproximar ãs cinematografias do_ Brasil e de Angola, através da definição
Este Acordo entrará em vigor na data em que o Governo
informar ao Centro", por via diplomática, de que foram cumde mecanism?S• _que prevêem a concessão de facilidades para
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torizadas, caso a caso, pelos órgãos competentes dos dois
países.
2. As vantagens de que um produtor -poderá usufr_utr
3. Dentre os benefícios proporc-ionados pelo Acordo,
cabe destacar a possibilidade de um maior intercânlbio entre relativamente a um filme realizado em regime de cc-produção
diretores, técnicos e atares do Brasil e de Angola. Releva são as previstas pelas normas vigentes no respectivo país.
3.. Os cidadãos brasileiros residentes em Angola e os
sublinhar, ademais, o aspecto político do relacionamento culcidadãos angolanos residentes no Brasil poderão participar
tural estabelecido pelo Acordo, já que, a partir da sua assinatura, fica criado um novo laço com Angola, dos mais sígriifiCa- -- em cc-produções como nacionais dos seus respectivos países
sempre-quê, em regime de reciprocidade, as legislações -de
tivos para a cultura angolana, que poderá formar profissionais
de cinema com a colaboração de cineastas brasileiros.
cada uma das partes reconhecerem a devida capacidade para
tal participação.
4. No que se refere ao texto do Acordo em si, vale
mencionar o dispositiVo contido no § P do art. I, que declara
4. A participação de intérpretes que não tiverem a nacionalidade de um dos países cc-produtores pode ser admitida
serem nacionais nos dois países as cc-produções realizadas
depois das autoridades compe-tentes de ambas as partes terem
nos termos do Acordo, pcrmitírido-lhes, dêSta formã, usufruírem dos benefícioS-a:e- ·que estes gozam nos respectivos merchegado a um entendimento ~obre as condições de tal parti~
cados.
pação.
5. Sempre que os cenários e/ou os ambientes o e_xigirem,
5. Nessas condiçõ.es submeto à_ ele,_.ada consideração
poderão ·ser autorizadas filmagens externas em cenários natude Vossa Excelência o an~xo projeto de Mensagem ao Con~uis num país que não participe da cO-produção.
gresso Nacional, para encaminhamento do texto do Acordo
6~ Os ptêmios e subvenções que, em cada um dos dois
de Cc-Produção Ci~m_a_tográfica·"BrasiUAngola à apreciação
-pãises-rorem concedidos aos co-produtore.s seus nacionãis se.
. _
do Poder Legislativo.
Aproveito a portunidade para renovar a Vossa Excerão concedidos exclusivamente a eles, sem que possam ser
transferidos pará o cc-produtor do outro pã.ís:
lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mai_s profundo
respeito. -Paulo Tarso Flecha de Lima.
7. Todo prêmio, distinção honorífica ou troféu atribuídos em terceiros países à produção de um filme realizado,
ACORDO DE CO-PRODUÇÃO (;IN.EMATOGRÁFICA
segundo as normas estabelecidas por este Acordo, serão conENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
servados em depósito peJo co-produtor majoritário.
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA
8. Todos os prêmios em dinheiro concedidos em terceiREPÚBLICA POPULAR DE ANGOLA
ros países Serão divididos entre as Partes, respeitada a percenO Governo da República Federativa do Brasil e o Go- tagem de participação de cada produtor na realização do filme.
verno da República Popular de Angola, (doravante denomiARTIGO III
nados "Partes"), animados pelo propósitO_ de difundir, através
da cc-produção de filmes, o acervo cultural dos dois povos,
1. De_ cada fil~e fealizã.do em regime de cc-produção
e pelo objetivo de promover e incrementar os ítiteresses codevem ser feitos um negativo e dois _contratipos, sendo _cada
merciais das indústrias cinematográficas reSpectivas, _com base
um destes de propriedade de cacla cc-produtor.
:
na igualdade de direitos e benefícios mútuos,~ acoi'âam o se2. Ao produtor majoritário caberá a respo~sabilidade
guinte:
- de guarda do negativo original e âo_ master, podendo, caso
seja do interesse comum, esta guarda ser feita no país que
ARTIGO I
-oferecer_melhores condições técnicas para a mesma. Em qual1. Os filmes de longa metragem realizados em regime
quer caso, a utilização do negativo original ou do master podede co-produção e contemplados por eSiê: Acordo serão consi- --rá ser feita por cada um dos cc-produtores.
derados filmes nacionais pelos dois países. As vantagens reser3. A revelação dos filmes rodados no Brasil será feíta
vadas por cada país a seus filmes nacionaiS e, em -cOnseqüência, em laboratórios brasileiros, e- a revelação do negatiy.o ~~s
aos filmes cc-produzidos serão unicament_e aplicadãs ao co:.. filmes rodados em Angola será feita em laborató_rios angolaprodutor do país que as conceder.
nos, a menos que os cc-produtores concordem com uma forma
2. Poderão beneficiãr-se das vantagens da cc-produção
diferente e esta seja aprovada pelas autoridades competentes
os filmes de curta-metragem realizados segundo normas fixa- dos dois países.
das em conjunto pelas autoridades competentes de ambas
as Partes.
ARTIGO IV
3. A exploração co_merc:;ial desses.filnle~ será autor~zada
De
acordo
com
as
normas vigente_s em cada país, todas
nos dois países sem restrição alguma, sempte e_ quando for
as facilidades serão concedidas parã a cifculação e permarespeitada a legislação que rege a matéria em cáda país.
4. A participação de intérpretes que não tiverem a na- nência do pessoal artístico e técnico que colaborar_ na realizacionalidade a autorização das autoridades competentes dos ção do filme, pa~a a importação e exportação do material
dois países, ser admitida a participação como __ç_o--Produtoras necessário para a sua filmagem e exploração (filme virgem,
de entidades de out:r:os com os quais uma das partes haja material técnico, guarda-roupa, materiais para o cenário, material publicitário, negativos, impressos etc.), assim como para
assinado um Acorçlo similar de cc-produção.
a transferência de valores destinados_ aos pagamentos relativos
ARTIGO II
à realização de qualquer filme em regime de cc-produção.
1. Os cc-produtores deverão satisfazer as condições técARTIGO V
nicas, artísticas e financeíras requeridas para a realização das
co-produções, com pessoal e meios técnicos nacionais, salvo
1. Sem prejuízo do equilíbrio global, a proporção das
exceções justificadas. Tais éXCeções, contudo, deverá~ ser au- contnbuições respectivas- dos cc-produtores dos dois países
a produção de filmes conjuntamente por cineastas dos dois
países.
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pode variar de 20% a 80% (vinte_ a oitenta por· cento). Tais

2.
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Se uma das Partes dispõe de livre entrada para seus

contribuições consistirão em:

filmes num país importador, os filmes de co~produção deverão

a) contribuição de pessoal (diretores, técnicos e artistas);
b) contribuição de serviços e materiais;
c) contribuições monetáriaS.
2. As contribuições compreendidas nas alíneasa e b do
parágrafo anterior serão avaliadas em caráter geral e permanente durante a vigência do Acordo, com a concordância
das autoridades competentes dos dois países, e poderão ser
complementadas com participações monetárias até que cubram totalmente a quota de cada cc-produtor.
Os fllmes serão realizados pordiretores, técnicos e3.rtístas
de nacionalidade brasileira ou-angolana. Cada filme deve ser-dirigido por apenas um diretor, não se aceitando a intervenção
de um supervisor artístico- ou cargo análogo, excetuando-se
os filmes de episódios, podendo cada episódio ser dirigido
por um diretor diferente.
4. Excepcionalmente, admitir-se-á, com a prévia concordância das Partes, a participaçã-o de diretor, técnicos e
artistas que não tenham a nacionalidade de nenhum dos países
signatários deste Acordo.
S. Os projetes de- cc-produção serão submetidos à aprovação das autoridades competentes dos dois países, que deverão pronunciar-se no prazo de noventa dias após a recepção
do projeto. As filmagens deverão iniciar-se até cento e vinte
dias após a aprovação-do projeto, que deverá compreender
0 orçamento, a proporção das contribuições de cada um dos
cc-produtores, a previsão do equipamentos técnico, a divisão
dos mercados, 0 contrato assinado entre as partes cc-produtoras para a realização do projeto, assim como todos os dados
necessários para 0 es-fudo e avaliação do proJ"eto, os quais
serão oportunamente definidos.
6. Depois de aprovado o projeto pelas autoridades competentes de ambos os países, nenhuma alteração poderá ser
introduzida no mesmo sem prévio assentimento das referidas
autoridades.
ARTIGO VI
1. A situação- de equilíbrio no conjunto das participações financeiras, artísticaS e iécniCas dos países cc-produtores
será examinadas, em princípio de dois em dois anos, pela
Comissão Mista Brasil-Angola, criada pelo Acordo de Coope~
ração Económica, Cieritífica e Técnica firmado em Luarida,
em 11 de junho de 1980.
2. Quando julgado necessário, qualquer uma das Partes
poderá, por via diplomática, convtlcar ieuilião extraordinária
da Comissão Mista para examinar ã.S:stintOs refeierites- ao presente Acordo.

se beneficiar dessa possibilidade.
·
3. Os filmes em que os produtores tenham igual participação serão exportados como produzidos pelo país que disponha de condições mais vantajosas de exportação.
ARTIGO IX

ARTIGO VII
1. A divisão do lucro obtido deve corresponder, como
norma, à participação dos cc-produtores no custo da produção.

2. As cláusulas dos contratos que prevêem a divisão
de lucros e de mercados entre os cc-produtores devem ser
aprovadas pelas autoridades competentes dos dois países.
ARTIGO VIII
1. No caso da exportaç-ão de um filme realizado em
regime de cc-produção para um país onde haja limitação às
importações, t'al exportação será atribuída ao país que tenha
condições mais vantajosas de colocação do produto, devendo-se assinalar a realização como brasileiro-ângolana, ou angolano-brasileira.

1. Os "créditos" ou "genéricos" que encabeç-am os filmes reaiizados em regime de_co-produto devem conter, em
quadro separado, além dos nomes dos cc-produção, e dos
títulos com que se apresenta o filme em cada país cc-produtor,
--o--anúncio de que se trata de uma "cc-produção brasileiroangolana" ou "cc-produção angolano-brasileira".
2. Este anúncio deve figurar obrigatoriamerite_ na: publicidade comercial por ocasião de manifestações artísticas e
culturais e, em particular, em festivais -internacionais. ARTIGO X
1. O preseri.te Acordo entrará em vigor a partir da data
da troca dos Instrumentos de Ratificação, tendo a validade
inicial de quatro anos.
2. Após esse período, o presente Acordo será' renovado
anualmente por tácita recondução, a menos que uma das Partesodenuncie,medianteprévioavisoporescritodenomínimo
três meses de antecedência.
Feito em Luanda. aos 28 dias do mês de janeiro de 1989,
em dois exemplares originais, em língua portuguesa, fazendo
ambos igualmente fé. -Pelo Governo da República Federativa do Brasil, Roberto de Abreu Sodré. - Pelo Governo
da República Popular de Angola, Pedro de C8stro Van-Dúnen
"LoJ•". ·
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 80, DE 1991
(N• 94/89, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção entre os Governos da
República Federativa do Brasil e a República da Coréia
Destinada a ,Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, fumada
em Seul, a 7 de março de 1989.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" FiCa aprovado o texto da Convenção ·entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Coréia Destinada a Evitar a Dupla Tributação
e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria. de Impostos sobre
a Renda, firmada em Seul, a 7 de março de 19_89.
.Parágrafo único. Ficam sujeitos ã aprovação do Congresso- Nacional quaisquer a tos de que possa resultar em revisão da Convenção, beri:J. como aqueles que se destinem a estabelecer ajustes complementares.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N• 200, DE 1989
Excelentíssimos Senhores Membros do Congreso Nacional,
Em conformidade com o disposto no art. 49, inciso I,
da Constituição Federal, tenho â honra de submeter à elevada
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consideração de Vossa Excelência, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, o Texto da Convenção entre ()S-GOVernós'-da República Federativa do Brasil e da República da CoréiàD~stinada
a Evitar a Dupla Tributã.ção e Prevenir a Evasâo Fiscal em
!\-iatéria de Impostos sobre a Renda; assinada em 7 de marçO
de 1989.
Brasflia, 12 de maio de 1989.- JoséSarn"l'. _ ~
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ARTIGO II
Impostos Visados
1. Os ~~postos aos quais se aplica a Convenção sãO:
a) no caso do Brasil:
~ o imposto federal sobre a renda_, com exclusão do
imposto suplementar de renda e do imposto sobre atividade
de menor importância (doravante referido como "imposto
brasileiro");
b) no caso da Coréia:
EXPO-SIÇÃO DE MOTIVOS Ne DPF/123/EFIN-LOO-LOS
(ij o imp-osto sobre a renda;
DE 27 DE ABRIL DE 1989, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS RELAÇÓES EXTERIORES.
~
(ii) o imposto de sociedade; e
(iii) o imposto de habitantes, quando cobrado com base
A Sua Excelência o Senhor
no imposto sobre a renda ou no imposto de sociedades (doraJosé Sarne~
vante referidos como "imposto coreano").
Presidente da RepúbliCa."
~- A Convenção_ aplica-se também a quaisquer impostos
Senhor Presidente,
1~ent1cos ou substanctalmente semelhantes que forem introduTenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa Zidos ~pós a dat~ da sua ass~natura, seja em edição aos imposExcelência o texto d.a Convenção desti~ad~ a Evitar a Dupla tos acima mencionados, SeJa em sua substituição. As autoriTributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos dades competentes dos Estados Contratantes notificar-se-ão
sobre a Renda, firmada em Seul, a 7 de março de 1989, entre- mutuamente de quaisquer modificações significativas que teo Brasil e a República da Coréia.
·
nham ocorrido em suas respectivas legislações tributárias.
2. O texto obedece, em linhas gerais, à orientação adotada em Acordos semelhantes, e nele se_ estabelecem cláusulas
que visam a estimular, mediante alívios--fisCais, as~~tranSfeARTIGO III
rências recíprocas de dividendos, juro~, royalties e ganhos
Definições Gerais
de capital, incentivando os fluxos de investimentos nos territó- L Na presente Convenção, a não sef que o contexto
rios de ambos os paíseS.
3. Por outro lado, a Convenção prOporcionará condi- imponha interpretação diferente.
- a) o termo uBrasil" designa o território da República
ções mais vantajosas ao·- desenvolvimento da navegação marítima e aérea, ao interçãmbio de serviços de profissionais-libe.: Federativa do Brasil, isto é, a terra firme continental e insular
rais e de atividades de artistas e desportiStas, bem como ã e respectivo espaço aéreo, bem como o mar territorial e o
expansão das atividades culturais, através do intercâi:nbio de leito e subsolo desse ma_r ~ inclusive_ o espaço__ aéreo acima
do mar territõrial, dentro do qual, em conformidade com
_:
professores e estudantes.
4. Em vista das razões assiro expOStas, se:rillor Presi- o Direito Internacioinal e com as leis brasileiras, o Brasil
·
dente, considero que a Convenção em apreço deva merecer possa exercer seus direitos:
b) o termo "Coréia" designa o território da RePlíb1íciia aprovação do Poder Legislativo, e, para tal, submeto, com
a presente Exposição de Motivos, projetO de Mensagem, a da Coréia, inclusive qualquer área adjacente ao mar territorial
fim de que Vossa Excelência, se assim houver por bem, se da RepúbJica da Coréia que, de acordo çom_o Direito Iriternadigne encaminhá-Ia ao Congresso Nacio-n-al, nos termos do cional, foi ou possa futuramente ser designada, sob as leis
da República da Coréia, como uina área dentro da qual os
art. 49, inciso I, da Constituição Federal.
- -Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce- sobe_ranos da República da Coréia relativos ao leito e subsolo
do mar e seus recursos naturais possam ser exercidos;
lênci~, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo
c) o termo "nacionais" designa:
respe1too. -Roberto da Nóbrega Sodré.__ _
I - todas as pessoas físicas que pOssuam a nacionalidade
um
Estado Contratante;
de
CONVENÇÃO ENTRE O GOVERNO J)A REPÚBLICA
II - todas as pessoas jurídicas, sociedades de pessoas
FEDERATIVA DO BRASIL E DO GOVERNO DA
e associações constituídas de acordo com a legislação em vigor
REPÚBLICA DA CORÉIA DESTINÁDAA EVITAR
num Estado Contratante;
A DUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO
d) as expressões "um Estado Contratante" e "o outro
FISCAL EM MATÉRIA DE IMPOSTOS SOBRE A RENEstado Contratante" designam o Brasil ou a República da
DA
Coréia, consoante o contexto;
O Governo da República Federativa do Brasil _
e) o termo "pessoa" _compreende uma pessoa física, uma
e
_sociedade ou qualquer outro grupo de pessoas;
O Governo da República da Coréia,
t) o termo "sociedade" designa qualquer pessoa jurídica
Desejosos de concluir uma Convenção Destinada a Evitar
ou qualquer entidade que, para fins tributários, seja considea Dupla Tributação e Prevenir a Evasão_ Fiscal em Matéria
rada corQ.o pessoa jurídica;
·
de Impostos sobre a Renda.
. g) as expressões "empresa de um Estado_ Contratante"
Acordem o seguinte:
e "e_inpresa do outro Estado Contratante" designam, respecti\-amente, uma empresas explorada por um residente de um
ARTIGO!
Estado Contratante e uma empresa exploradas por uma resiPessoas Visadas
dente do outro Estado Contratante;
h) a expressão "tráfego internacional'' designa ''qualquer
A presente Convenção _aplica-se às pessoas residentes
de um ou de ambos os Esta,dos Contratantes.
transporte efetuado por um navio ou aeroiüi.ve explorado por
•

A
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uma empresas de um Estado Contratante, exceto quando o
navio ou a aeronave seja explorado apenas entre lugãi'es situados no outro Estado Contratante;
i) o termo "imposto'' designa o impoSto brasileiro ou

o imposto coreano, consoante o contexto;
j) a expressão "autoridade competente" designa:
I - no caso do Brasil: o Ministro da Fazenda, o Secretário
da Receita Federal ou seus representantes autorizados;
II --no caso da Coréia: o Ministro da Fazenda ou seu
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3. Um canteiro de construção, instalação ou montagem
constitui um estabelecimento permanerite somente se sua duM
ração-exceder seis meses.
4. Não obstante as disposições precedentes deste artigo,
a expressão "estabelecimento permanente'' não compreende:

a) a utilização de instalações unicamente para fins de
armazenagem, exposição ou entrega de bens ou mercadorias
pertencentes ã empresa;
b) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias
representante autorizado.
2. Para a aplicação da Convenção por um Estado Contra- pertencentes à empresa uniCamente para fins de armazenagem, exposição ou entrega;
tante, qualquer expressão que não se encontre de outro modo
c) a manutenção de.um estoque de bens ou mercadorias
definida tem o sentido que lhe é atribuído pela legislação
pertencentes à empresa unicamente para fins de transfo"rmaM
desse Estado relativa aos ímpostos que são objeto da Convenção, a não ser que o contexto imponha uma interpretação ção por outra empresa;
d) a manutenção de uma instalação fixa de negóciOs uniM
diferente.
- camente para fins de- comprar bens ou mercadorias ou de
ARTIGO IV
obter informações para a empresa;
Domicflio Fiscal
e) a manutenção de uma instalação fixa de negócios· uniM
1. Para os finS .da presente Convenção, expressão "domi- carriente para fins de realizar para a empresa qualquer outra
atividade de caráter preparatório ou auxiliar.
ciliado em um Estado Contratante•• designa qualquer pessoa
5. Não obstante o disposto nos § 1"' e 2~, quando uma
que, em virtude da legislaç_ão desse Estado, está aí sujeita
pessoa- que seja um agente independente ao qual se aplique
a imposto em razão do seu domicílio, residência, sede da
o § 6~- atue por conta de uma empresa e tenha, e ·habitualmatriz ou do escritório principal, sede de direção ou qualquer
outro critério-de natureza análoga.
mente exerça, um Estado Contratante poderes para concluir
contratos em nome da empresa, esta empresa será considerada
2. Quando, por força do disposto no§ 1~, física for domiciliado de ambos os Estados Contratantes, a situação será como tando um estebelecimento permanente nesse Estado
relativamente a qualquer atividade que essa pessoa exerça
resolvida como se segue:
para a empresa, a não ser que as ativídades de tal pessoas
a) será considerada domiciliada no Estado em que disponha de domicílio permanente; se dispuser do domiCJ1io perma- se limitem às mencionadas no § 4~, as quais, se exercidas
nente em ambos os Estados, será considerada domiciliada através de uma instalação fixa de neg-ócios, não fariam dessa
no Estado com o qual suas relações pessoais e económica instalação fixa um estabelecimento permanente, nos termos
deste parágrafo.
sejam mais estreitas (centro de interesses vitais);
6. Não se considera que uma empresa tem um estabeleM
b) se o Estado em que tenha o centro de seus interesses
vitais não puder ser determinado, ou se não dispuser de domi- cimento permanente num Estado C6ritratante· pelO- Simples
cílio pemanente em nenhum dos Estados, será considerada fato de exercer a sua atividade nesse Estado por intermédio
de um corretor, de um comissário geral ou de qualquer outro
domiciliada no Estado em que permanecer de forma habitual;
c) se permanecer de forma habitual em ambos os Estados agente independente, desde que essas pessoas atuem no âmbiou se não permanecer de forma habituai em'nenhuma deles,
to normal de suas atividades.
7. O fato de uma sociedade residente de um Estado Conserá considerada domiciliada no Estado de que for nacional;
tratante controlar ou ser controlada por uma sociedade resid) se for nacional de ambos os Estados ou se não for
nacional de nenhum deles, as autoridades competentes dos
dente do outro Estado Contratante, ou exercer sua atividade
Estados contratantes resolverão a questão de comum acordo.
nesse outro Estado (quer seja por intermédio de um estabele3. Quando, em virtude de disposto no§ 1~. uma pessoa cimento permanente, que de outro modo) não é, por si só,·
que não seja uma pessoa física for domiciliada em ambos
bastante para fazer, de qualquer dessas sociedades, estabeleos Estados Contratantes, será considerada domiciliada no Es- cimento permanente de outra.
tado em que estiver situada sua sede de direção efetiva. Em
ARTIGO VI
caso de dúvida, as autoridades competentes dos Estados ConRendimentos de Bens Imobiliários
tratantes resolverão a questão de comum acordo.
1. Os rendimentos de bens imobiliários, incluídos os renM
ARTIGO V
dimentos de explorações agrícolas ou florestais, são tiibutáveis
Estabelecimento Permanente
no Estado Contratante em que esse·s bens estiverem situados.
1. Para os fins da presente, convenção; a expressão "esta2.- a) Com ressalva do disposto nas alíneas b) e c), a
belecimento-permanente" designa uma instalação fixa de neexpressão "bens imobiliários., é definida de acordo com a
gócios em que a empresa exerce toda ou parte de sua atividade.
legislação do Estado Contratante em que oS bens em questão
2. A expressão "estabelecimento permanenten abrange
estiverem situados;
especialmente:
b) expressão compreende, em qualquer caso, os acessóa) uma sede de direção;
rios da propriedade imobiliária, o gado e o equipamento utilib) uma sucursal;
zados nas explorações agrícolas e florestais, os--direitOs a que
c) um escritório;
se aplicam as disposições do direito privado relativas à prõpried) uma fábrica;
dade territorial, o usufruto de bens imobiliários e os direitos
e) uma oficina, e
a pagamentos variáveis- ou fixos pela explOráção ou concessão
O uma mina, um poço de petróleo ou de gás, uma pedreiM da exploração de jazidas minerais, fontes e outros recursos
ra ou qu~Jquer outro-local de extração de recursos naturais.
naturais;
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c) navios e aeronaves não são considerados bens imobiliários.

3. Q_disposto no§ 19 a~lica-se aos rendimento::;_ provenientes da exploração direta, de locação ou do arrendamento,
assim como de qualquer outra forma de exploração ou de
bens imobiliários.
4. O disposto nos§ 19 e 3"' aplica-se igualmente aos rendimentos provenientes de bens imobiliários de uma empresa
e aos rendimentos de bens imobiliários que sirvam para o
exercício de profissões independentes.
ARTIGO VII.
I!ucros das Empresas
1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante
só são tributáveis nesse Estado, a não ser que a ~mpresa

exerça sua ativídade no outro Estado Contratante por meio
de um estabelecimento permanente aí situado. Se a empresa
exercer sua atividade na forma indicada, seus lucros são tributáveis no outro Estado, mas unicamente na medida em que
forem atribuíveis a esse estabelecünento permanente.
2. Coni. ressalva do disposto no§ 3~, quando uma empresa
de um Estado Contratante exercer sua atividade no outro
Estado Contratante por meio de um estabelecimento permanente aí situado, serão atribuídos, em cada Estado Contratante, a esse estabelecit:nento permanente, os lucros que obteria se fosse uma empresa distinta e separada exerCendo ati vida-_
des idênticos ou similares em condições idênticas ou siniilares
e transacionando com absoluta independência com a empresa
de que é estabelecimento permanente.
3. Na determinação. çlos lucros de u.m estabelecimento
permanente, é permitido deduzir as despeSas que tiverem SidO
feitas para a conseciJçâó dos objetivos do estabele_cjn:u~nto
permanente, incluindo as despesas de dir~ção e os encargos
gerais de administração aS.sim realizados.
4. Nenhum lucro _será_ atribuído a um- estabelecimento
perman~nte pelo fato de .simples comP-ra, por ese estabele---cimento permanente, de bens ou mercadorias para a empresa.
5. Quando os lucros compreenderem rendimentos tratados separadamente em. outros artigos da presente Convenção,
as respectivas disposições_ não serão afetadas para disposições
deste artigo
ARTIGO VIII
Navegação Marítima e Aérea

1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contr~ta:nte,
provenientes da exploração, nO tráfego internacional, de navios ou aeronave, só são tributáveis nesse Estado.
2. O disposto no-§ 1\> aplica-se também aos lucros provenientes da participação nuril consórcio, numa exploração ·em
comum ou num organismo internacional de exploração.
3~ Não obstante o disposto nos parágrafos 1 e 2:
a) os juros proven'ientes de um Estado Contratante e
pagos ao Governo _do outro Estado Contratante, inclusive
a uma sua subdivisão política ou autoridade locall ao Banco
Central desse outro Estado Contr~tante _ou_ a qualquer agência
(inclusive uma instituição financeira) totalniente possuída, direta ou indiretamente, por esse Governo, Banco Central ou
ambos, são isentos de impostos no Estado primeiramente mencionado;
b) os juros de obrigações, títulos ou_ debêntures emitidos
pelo Governo de um Estado Contratante, inclUsiVe uina sua
sub_divisão política ou autoridade local,_ pelo Banco Central
desse Estado Contratante ou por qualquer agência (inclusive
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uma instituição financeira) possuída direta ou indiretamente
por esse Governo, Banco Central ou ambos, só são tributáveis
nesse Estado.
4. O termo "juros", usado neste artigo, designa os rendimentos dadívida pública, de títulos ou debêntures, companhados ou não de garantia hipotecária ou de cláusula de participação nos lu_cros, e de créditos de qualquer natureza, bem
como outros rendimentos que, pela l~êslação tributária do
Estado Contratante de que provém, sejâm ·assemelhados aos
rendimentos de importância emprestadas.
· 5. O disposto nos§ 1\> e 29 não se aplica se o beneficfáiio
efetivo dos juros, residente de um Estado Cont,ra_1ante, tiver,
no outro Estado COntratante de que provenham os juros,
um estabelecimento permanente ao qual se ligue efetivamente
o crédito gerador dos juros. Neste caso, -aplica-se o disposto
no Artigo VII.
·
6. A limitação estabelecida no § 2 9 não se aplica aos
juros provenientes de um Estado Contratante e pagos a um
estabelecimento permanente de uma empresa do outro Estado
Corttrat3nte Situado em um terceiro Estado.
7. Os jU.fos são cOnsiderados provenientes de uni EstadO
Contratante quando o devedor for esse próprio Estado, uma
sua subdivisão política, uma autoridade local ou um residente
desse Estado. No entanto, quando o devedor dos juros, residente ou não de um Estado COntratante, tiver num· Estado
Contratante um estabelecimento permanente em relação com
o qual haja sido contraída a obrigação que dá origem- a:os
juros, e caiba a esse estabelecimento permanente opagamento
desses Juros, tais juros são considerados provenientes do Estado Contratante em que o estabelecimento permanente estiver
situado.
- --

ARTIGO IX
EnlPresas ASsociadas
Quando:
af'um:a- empresa de um Estado Contratante participar,
direta ou indiretamente, da dir~ção, do contr()le ou do capital
de uma empresa do outro Estado_ Contratante, ou
b) .as mesmas pessoas participarem, direta ou indiretamente da direção, do controle ou do capital de uma empresa
de um Estado Contratante e de uma empresa do outro Estado
COntratante. _. . .
_. .
.
E, eril ambos os casos, as duas empresas estiverem ligadas, mis sUas relações comerciais ou financeiras, por cõlldições
aceitas ou impostas que definem das que seriam estabelecidas
entre empresas independentes, os lucros que, sem essas condições, teriam sido obtidos por uma das empresas, mas não
o foram por causa dessas condições, podem ser incluídos nos
lucro,s dessa empresa e tributados como tais.

ARTIGO X
Dividendos
1. Os dividendos pagos por uma sociedade reslde'nte de
um Estado Contratante são tributáveis neste outro Estado.
_2. Todavia, esses--dividendos podem tambérit ser tributados no Estado Contratante de que é residente a sociedade
que os paga, e de acordo com a legislação desse Estado;
mas se a pessoa que os receber for o beneficiário efetivo
dos dividendos, o imposto assim estabelecido não poderá exceder 16% do montante bruto dos dividendos.
ESte pãrágrafo não afeta a tributação da sociedade pelos
lucros dos quais os dividentos são pagos.
3. O termo "dividendos", usado neste Artigo, designa
os rendiinentos provenientes de ações, ações ou direitos de
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ARTIGO XII
Royalties
de créditos, bem como os rendimentos provenientes de outras
1. Os royalties provenientes de um Estado Contratante
e pagos a um residente do outro Estado Contratante são tribuparticipações de capital assemelhados aos- rendimentos de
ações pela legislação tributária do Estado de que é residente táveis nesse outro Estado..
_
2. Todavia, esses royalties podem sei- tributados no Estae sociedade que os distribui.
4. O disposto nos parágrafos 1 e 2 não se aplica se o -do Contratante de que provêm, e de acordo com a legislação
dese Estado; mas se-a pessoa que os receber for o beneficiário
benefiCiário efetívo dOs diVídeildos, residente de um Estado
Contratante, tiver, no outro Estado Contratante de que é ·efetivo dos royalties, o imposto assim éstabelecido não poderá
residente a sociedade que paga os diVidendos, um estabele~ exeder:
a) 25% do montante bruto dos royalties provenientes
cimento permanente a que estiver efetívam.en.te-ligada a participação geradora dos dividendos. Nesse caso, aplica-se o dis- de uso ou da concessão de uso de marcas da indústria ou
comércio;
__
_
_ _
,,
posto no artigo VII.
b) 15% do montante brUtO dOs royalties e·m_ todos os
5. Quando. um residente da Coréi3. tiver um esta:b~le
cini.eD.to permanente no Brasil, este estabelecimento perma- demais casos.
3. O termo royaltles, usàdo neste artigo, designa as renunente poderá aí eStar sujêito a Um imposto retido na fonte
de acordo com a legislação brasileira. Todavia, esse imposto merações de qualquer natureza pagas pelo uso ou pela conceSnão poderá exceder 15% do montante bruto dos lucros deste são de uso de um direito de autor sobre uma obra literária,
estabelecimento, permanente, determinado após o pagamento artística ou científica· (inclusive os filines cinematográficos),
filmes ou fitas de gravação de programa de televisão ou radiodo imposto de sociedades referente a estes lucros.
dífus'ão~ de uma patente, marca de indústria ou comércio,
6. Quando uma sociedade residente de um Estado Condesenho ou modelo, plano, fórmula ou processos s·ecretoS,
tratante receber lucros ou rendimentos provenientes do outro
bem como pelo uso ou pela concessão de- uso de" um_· ~ciuipa
Estado Contratante, esse outro Estado_ nã.Q poderá cobrar
mento industrial, comercial ou científicO ou por lnfofrnãções
nenhum imposto sobre os dividendos pagos pela sociedade,
correspondentes à experiência adquirida no setor industrial,
exceto na medida em que esses dividendos forem pagos a
comercial ou científico.
··
··
um residente desse outro Estado ou na medida e_m que a
4. Os royalties são considerados provenientes de uni Estaparticipação geradora dos dividendos estiver efetivamente lido Contratante quando o devedor_ for o próprio Estado, uma
gada a um estabelecimento permanente situado nesse outro
sua subdivisão política, uma autoridade local ou um residente
Estado, nem sujeítãi"- os lucros não distribuídos da -~ociedade
Estado. Todavia, quando o devedor dos royalties, seja ou
a um imposto sobre lucros não distribuídos, mesmo se os
não residente de um Estado Contl-atante, tiver num Estado
dividendos pagos ou os lucros não distribuídos consitiram,__ _ Contratante um estabelecimento permanente em- relação COm
total ou parcialmellte, em lucros oU rendimentós provenienteS- o qual haja sido contraída a obri_gaçãô de pagar os iOyaltieS,
desse outro Estado._
e caiba a esse estabelecimento permanente- o pã.gamento desses" royalties, tais· royalties são consi~erados proveniente do
ARTIGO XI
Estado Contratante em que o_ estabeJecimento permanente
Juros
estiver situado.
1. Os juros proVeriieiJ.tes de um Estado Contratante e
- 5. O diposto- nos parágrafos 19 e. 2"' não Se- -?plica se 9
pagos a um residente do outro Estado são tributáveis fl~ss=e
beneficiário efetivo dos royaJties, residente de um Estado Con.;
outro Estado.
-~·tratante ·tiver no -outro Estado contratante de que provêm
2.- Todavia, esses juros podem também ser tributados
os royalties um estabelecimento permanente, ao qual estão
no Estado Con~ratante de que provêm, e de acordo_ co-a
ligados efetivamente o direito ou o bem que deu origem aos
legislação ~esse Estado; mas se a pessoa que_ os receber for
royalties. Neste caso, aplica-se o disposto n<? Artigo 7"'
_
o beneficiário efetivo dos juros, o impoSto assim estabelecido
6. Quando, em conseqüência· de relações especiais exisnão poderá exceder:
tentes entre o devedor e o beneficiário efetivo, ou entre ambos
a) ·tO% do montante bruto dos juros, se o beneficiário
e qualquer outra pessoa, o montante dos royalties, tendo em
for um banco e o empréstiino for concedido por um período,
conta o uso, direito .ou informaçãõ pelo qual são pagos, excede, no mínfuiõ, 7 anos, relacionados com a compra de equipader aquele que teria acordado entre o devedor e o beneficiário
mento- industrial ou com_o estudo, a comprá ·e a instalação
efetivo na ausência_ de tais relações, o disposto neste artigo
de unidades industriais ou científiCâs, assim como O financiaapliCa-se apenas a este último montante mencionado._ Neste
mento de obras públicas;
caso, a parte excedente dos_ pagamentos será tributável de
b) 15% do montante bruto dos juros em todos os demais
acordo com a legislação de cada Estado Contratante, tendo
casos.
- ---em conta as outras_ disposições- da presente Convenção.
3A •Quando, em consegüéncia de relações aspectos exisARTIGO XIII
tentes entre o devedor e o beneficiáriO efetivo, óu entre ambos
Ganhos de Capital
e qualquer outra pessoa, o montante dos juros, tendo em
1. Os ganhos provenientes _da alienação de bens imóveis,
conta o crédito pelo qual são pagos, exceder aquele que seria
definidos no parágrafo 2o do artigo VI, são tributáveis no
acordado .entre o devedor e o beneficiário efetivo na ausência
Estado Contratante em que esses bens estiverem situados.
de tais relações, o disposto neste artigo aplica-se apenas a
2. Os ganhos provenientes da alienação de bens móveis
este último montante mencionado. Nesse caso, a parte exceque façam parte do ativo de um estabelecimento permanente
dente dos pagamentos será tributável de acordo com a legislaque uma empresa de um Estado Contratante tenha no outro
ção de cada Estado Contratante, tendo em conta as outras
Estado Contratante.lncluindo os ganhos provenienteS da aliedisposições da presente Convenção.
nação desse estabelecimento permanente (isolado ou ·com o
fruição, ações de empresas mineradoras, partes de fundador

ou outros direitos de participaçãc,- em lucros, com exceção
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conjunto da empresa), são tributáveis nesse outro Estado.
No entanto, os ganhos provenientes da alienação de navios
ou aeronaves utilizados no tráfego internacional, ou de bens
móveis pertirientes à eXploração de tais navios ou__aeronaves,

só são tributáveis no Estado Contratante de qua empresa
for residente.
3. Os ganhos provenientes da alienação de qualquer outros bens diferentes dos mencionados nos parágrafos 19 e 2~
são tributáveis em ambos os Estados Contratantes,
ARTIGO XIV
Profissões Independentes
1. Os rendimentos percebidos por uma pessóa_ffSica, tesidente de um Estado COntratante, pelo exercício de uma profissão liberal ou de outras atividades independentes de caráter
análogo só são tributáVeis nés·se Estado, a não ser que o pagamento deses serviços ou_atividades caiba a um esfã.belecimento
permanente situado no outro Estado Contratante .ou a uma
sociedade aí residente. Neste caso, os rendimentos são tributáveis nesse outro Estado.
2. A expressão "profíssão liberal" abrange, em espedal,
as atividades independentes de caráter científico, técriiCõ,literário, artístico, educati~o. ou pedagógico, bem como .as ª-tivi~a
des independentes de médicos, advogados, engeõheirOs, itrquitetos, dentistas e contadores.
ARTIGO XV
Profissões Dependentes
1. Com ressalva do disposto nos Artígos XVI, XVIII,
XIX, XX e XXI, os salários, ordernados_ e outras remunerações similares, percebidos de um emprego por um residente
de um Estado Contratante, só são tributáveis nesse Estado,
a não ser que o emprego seía exercido no oUtro Estado COntratante.. Se o emprego for_ aLe.xercido, as remunerações corres· .
pondentes são tributáveis nesse outro EstadO.
2. Não obstante Q disposto no parágrafo 19 , as remunerações, percebidas por um residente de. um Estado. Contratante, de um emprego exercido no EStado Contratante só
são tributáveis no primeTiá Estado mencionado se:
a) o beneficiário permanecer no outro Estado durante
um período que não excedam, no total, 183 dias do. ano fiscal
considerado; e
b) as remunerações forem pagas por um empregador ou
em nome de um empregador que não seja residente de outro
Estado, e
c) o encargo das remunerações não couber a um estabelecimento permanente que o empregador tenha no outr_o .Es~
tado.
..
_
.
3. Não obstante as disposições precedentes deste Artigo,
as remunerações percebidas por emprego exercido a bor_do
de um navio ou de uma aeronave explorados no tráfego internacional por uma empresa de um Estado Contratante são
tributáveis nesse Estado.
ARTIGO XVI
Remunerações de Direção
As remunerações de direção e remunerações sirililare~,
percebidas por um residente. de um Estado Contratante na
qualidade de membro da diretoria ou de qualquer conselho
de uma sociedde residente de outro E.stado Contrata~te, são
tributáveis neste outro Estado.
ARTIGO XVII
Artistas e Desportl<tas
1. Não obstante o disposto nos Artigos XIV e XV, os
rendimentos percebidos por um residente de um Estado Contratante, na qualidade de profissional de espetáculos, tal como
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artistas de teatrQ, cinema, rádio ou televisão, ou músicq, bem
CQmo de desportistas, profenientes de suas atividades pessoais.
exercidas, nessa qualidade, no outro Estado Contratante, são
tributáveis nesse outro Estado.
2. Quando os rendimentos de atlVidades pessoais exercidos pelo profissional de espetáculos ou desportista nessa qualidade forem atribuídos a outra pessoa, esses rendimentos, não
obstante o. disposto nos Artigos XII, XIV e XV, são tributáveis
.no Estado Contratarite em que são exercidas as .atividades
do profissional de espetáculos ou do desportista.
3. O disposto nos parágrafos I e II não se aplica às remunetaçõeS.ou lucros, aos salários, ordenados e remunerações similares percebidos por atividades desempenhadas num Estado
Contratarite pelos profissionais de espetáculos ou desportistas
se sua visita a esse Estado for substancialmente custeada pelo
Governo do outro Est_ado _Cmrtratal)t~.., _um~ sua sul;>divisão
política, uma sua autoridade local ou uma sua entidade criada
por lei.
- ARTIGO XVIII
Pensões e Anuidades
1. Corri ressalva do disposto ·nos parágrafos II e m do
_Artigo XIX, as perisões e outras remunerações "similares"
.que não excederem um montante equiValente a 3.000 dólares
americanos em _um ano calendário, e.as·anuidades que não
excederem 3.000 dólares americanos em um ano calendário,
pagos a um residente de um Estado Contratante, só são tributáveis nesse Estado.
O montante das pensões ou das anuidades que exerder
o limite acima: niericioriado São tríbutáveis em ambos os Estado
Contratantes.
2, No presente Artigo:
a) a e'xpressão "pensões e outras remunerações similares''
designa pagamentos periódicos depois da aposentadoria, em
conseqüênCia de emprego anterior, ou a título de compensação
por danos sofridos em conseqüência de emprego anterior;
b) o termo "anuidade'' designa uma quantia determinada,
paga periodicamente em prazos determinados, ·durante a vida
ou durante um período de tempo determinado ou determinável, em decorrência de compromisso de efetuar _os paga~
n'leiitos Ç0IllO retribuição de um pleno e adequado _contravalor
em dinheiro ou avaliãvel em dinheiro (que não seja por serviços prstados).
ARTIGO XIX
Pagamentos Governamentais
1. a) As remunerações, excluindo as pensões, pagas por
um Estado Contfatante, uma sua subidivisão política, uma
sua autOridade local Ou .u:ni~ sUa entidade cri~Qa por lei, a
uma pessoa física em razão de serviços·prestados a .esse Estado,
subdivisão, autoridade ou entidade só são tributáveis nesse
Éstado." .. · . . . • . _ .
.
. __ . _
6) todavia, e~sas femtinep~.çõe~ só são trib!JfáVeTs n9 outro
Estado Contrata-gte se os serviços forem prestados ~este Estado, e se a pessoa física for um residente deste E~tado que:
- JI) sej~ um naciOnal desse Estado, ou
(II) não tenha se· tornado um residente desse Estado. unicamente com a finalidade de prestar os serviços.
2. a) As pensões. pagas por um Estado Contratante, uma
sua subdivisão polítiCa, urilã Süa autoridade local ou uma sua
entidade criada por lei, quer diretamente, quer através de
fundos por eles. constituídos, a uma pessoa física em razão
de serviços prestados a esse Estado, subdivisão, autoridades
ou entidade só são tributáveis nesse Estado~.
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b) Todavia, essas pensões só são tributáveis no -outro
Estado Contratante se· a pessoa física for um residente ou
um nacional desse Estado.
3. As pensões pagas com fundos proVenientes da previdência social de um Estado Contratante a um residente de
outro Estado Contratante só são tributáveis nO Estado primei-

ramente mencionado.
4. O disposto nos Artigos XV, XVI e XVIII aplica-se
às remunerações e pensões pagas em razão de serviços prestados no âmbito de uma atividade comercial ou industrial exercida por um Estado Contratante, uma sua subdivisão política,
uma sua autoridade local ou uma sua entidade criada por
lei.
ARTIGO XX

Professores Pesquisadores
Uma pessoa físiCa que é, ou foi em períOdo imediatamente
anterior à sua visita a um Estado Contratante, um residente
do outro Estado Contratante a que; a corlVite do Estado primeiramente mendáilado ou de uma univ,s::rsidade, estabelecimento de ensino superior, esCOla, museu ou outra instituição
cultural desse primeiro Estado, ou que, cumprindo um programa social de intercâmbio cultural, permanecer nesse Estado
por um período não superior a dois anos consecutivos com
o único fim de lecionar, proferir conferências oU- realizar pesquisas em tais instituições será is-entã-de Imposto nesse Estado
pela remuneração dessa atividade. desde que Q pagamento
de tal remuneração provenha de fora desse Estado_.
ARTIGO XXI
Estudantes e Aprendizes
1. Uma pessoa física que é, ou foi uni período imediatamente anterior à sua visita a um Estado Contratante, um
residente do outro Estado Contratante, e que- perimlneCer
no Estado primeiramente mencionado unicamente.
a) como estudantes de uma universidade, estabelecimento de ensino superior ou escola desse primeiro Estado, ou
b) como_beneficiário de uma bolsa, subvenção ou prêmio
concedidos por uma organização re~giosa, de carid~de, científica ou educacional, para o fim primordial de estudar ou pesquisar, ou
c) como membro rle_um programa de cooperação técnica
levado a efeito pelo Governo de outro Estado Contratante,
será isenta de Imposto no Estado primeirãrilentê mencionado,
no que concerne às quantias recebidas do exterior para fins
de sua manutenção, edud:ção ou treinamento.
2: Uma possa física cfU:e é,- oU: foi em período imediatamente· anterior à sua visita a Um Estado ,Contratante, um
residente de outro Estado Contratante, e que permanecer
no Estado primeiramente mencionadO com o únicO· fim· de
estudar ou realizar treinaMentO, seiá isenta de Imposto nesse
primeiro" Estado, por um período não superior a dois anos
consecUtiVos, no que concerne ã remuneração proveniente
de emprego af exercido necessário à sua manutenção, educação ou treinamento.
ARTIGO XXII
Outros Rendimentos
Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante provenientes de outro Estado Contratante e não tratados
nos Artigos precedentes da presente Convenção, são tributáveis nesse outro Estado.
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ARTIGO XXIII
Métodos para Eliminar a Dupla Tributação
1. Observadas as disposições de legislação tributária de
cada Estado Contratante relativas à Concessão- de crédito de
_Imposto, quando um residente de um Estado Contratante
receber rendimentos que, de acordo com as disposições da
presente Convenção, podem ser tributados no outro Estado
Contratante, o primeiro Estado Contratante permitirá que
seja deduzido do Imposto Incidente sobre os rendimentos
desse residente um montante igual ao Imposto sobre a renda
pago a:o outro Estado Contratante.
Todavia, o montante deduzido não poderá exercer a fração do Imposto sobre a renda, calculado antes da dedução,
correspondente aos rendimentos que podem ser tributados
no outro Estado Contratante.
2. Para a dedução indicada no parágrafo I, o Imposto
brasileiro e o Imposto coreano serão sempre considerados
como tendo sido pagos às seguintes alíquotas:
a) 25% no caso dos dividendos referidos no parágrafo
2' do Arigo X:
b) 20% no caso dos lucroS, jUros e royalties referidos
no parágrafo V do Artigo X, no parágrafo II do Artigo XI
e no parágrafo 2•b do Artigo XII.
.
. .. .
__ _ _
- 3. Quari.do uma sociedade de um Estado Contratante
pagar dividendos a uma sociedade residente de outro Estado
Contratante que -cbhtrole pelo menos 10% do capital com
direito a voto da sociedade pagadora dos dividendos, o outro
Estado Contratante também concederá um crédito pelo montante do Imposto exigível, no primeiro Estado Contratante,
da sociedade pagadora de tais dividendos, com relação aos
lucros dos quais esses diVidendos são pagos.
Todavia, o crédito não poderá exceder à fração do Impusto no outro Estado Contratante, calculado antes da concessão
do crédito, correspondente aos rendimentos tributados no pri·
··
meiro Estado Contratante.
ARTIGO XXIV
Não-Discriminação
1. Os nacionais -de um Estado Contratante não ficarão
sujeitos, riO" outro Estado Contratante, a nenhuma tributação
ou obrigação correspondente diferente ou mais -one~osas do
que aquelas a que estejam ou poSsam estar sujeitos os nacionais desse outro Estado que se encontrem na mesma situação.
2. A tributação de um estabelecimento permanente que
uma empresa de um EStado Con"tratante tenha no outro Esta~
do Contratante não será menos favorável nesse outro Estado
do que as das empresas desse outro Estado que exerçam as
mesmas.atividades, Esta disposição não poderá ser interpretada no sentido de obrigar um Estado Contratante a conceder
aos residentes do outro Estado Contratante as deduções pessoais, abatimentos e reduções de impostos em função do estado civil ou encargos familiares concedidos_ aos seus própriOs
residentes.
3. A menos que se apliquem as disposições do Artigo
IX, do parágrafo 8 do Artigo XI ou do parágrafo 6 do Artigo
XII, os juros royalties e__ ot,~tras importâncias pagas poi" rima
empresa de um Estado Contratante a um residente do outro
Estado Contratante serão dedutíveis, para finS de determinação do lucro tributável dessa empresa, como se fossem pagos
a um residente do Estado primeiramente mencionado.
4. As empresas de um Estado Contratante cujo capital
seja pressuído ou controlado, total ou parcialmente, direta
ou indiretamente, por um ou mais residentes do outro Estado
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Contratante, não fica-rão sujeitas, no Estado primeiramente
mencionado, a nenhuma tributação ou obrigaçãO correspondente diferente ou mais onerosa do que aquelas a·que estejam
ou possam estar sujeitas outras empresas similares desse primeiro Estado Cujo capital seja possuído ou controlado~ tot~l
ou parcialmente, direta ou indiretamente, po~ um ou mÇJ.is
residentes no uutro Estado Contratante_ _
__
5~ Neste Artigo, o termo "tributação" design(!_os impostos vjsad_os pela presente Convenção.
ARTIGO XXV
Procedimento Amigável
1. Quando um residente de um Estado Contratante considerar que as medidas tomadas por um ou ambos os Estados
Confratante-s conduzem _ou_poderão, conduz_ir, em relação
a si, a umil tnbutaç_ão eni. desacordo com_o disposto na presente
Convenção, poderá, iildependentementc dos recursos previstos pela legislação interna desses Estados, submeter ou seu
caso à autoridade competente do Estado Contra_tante de que
é residente ou, se o seu caso está compreendido no parágrafo
1 do Artigo XXIV, à do Estado Contratante de que é nacional.
2. A autoridade competente, se a reclamação se lhe afigurar justificada e não estiver em condições de lhe dar uma
solução satisfatória, esforçar-se-á por resolver a qUestãõ átra:
vés de- acordo_ amigável, com a_ autorídade competente do
outro Estado Contratante, a fim de evitar uma tributação
em discordância com a presente Convenção.
.
_
3. As autoridades competentes dos Estados Contratantes
esforçar-se-ão por resolver, através de acordo amigável, as
dificuldades ou as dú_vid_a_s a que possa dar lugar a interpretação
ou a aplicação da C_onvenção. Poderão também consultar-se
mutuamente com vistas a eliminar a dupla tributação nos casos
não previstos na presente Convenção.
___ -~
4. As autoridades competentes dos Estados Contratantes
poderão comunicar-se díretamente, a fim de chegarem a um
acordo nos termos indicados nos parágrafos anteriores. Quando, para chegar a esse acordo~ parecer aconselhável uma .troca
verbal de opiniões, essa troca poderá efetuar-se no âm_bito
de uma Comíssâo composta por representantes das autoridades competentes dos Estados Contratantes.
ARTIGO XXVI
Troca de Informações
1. As autoridades competentes dos Estado Contratantes
trocarão entre si as informações necessáriaS para-aplicar a
presente Convenção. Todas as informações deste modo troca~
das serão consideradas secretas e só poderão ser comunicadas
às pessoas, autoridades ou tribunais. encarregados dó lançamento ou cobrança dos impostos abrangidos pela presente
Convenção, ou da decisão sobre recursos, ou da instauração
de processos sobre delitos relativos a esses impóStOS.
2. O disposto no parágrafo 1 nãO 'pbderá em nenhum
caso ser interpretado no sentido de impor a um dos Estados
_
_ -- --Contratantes a Qbrigação-: :-------a) de tomar medidas administrativas contrárias a suá-legislação e a sua prática adffiiniSt:rãfiVã,-6-ii às do outro Estado
Contratante;
--b) de fornecer informações que não possam ser obtidas
com base na sua legislação, ou no âmbito de sua prática admi~
nistratiVa norrital, óii d"ãs do outro Estado Contratante;c) de transmitir informações reve1adoras de segredos ou
processos comerciaiS, iildUstriaiS ou piófiSsionais, ou ítJ.forma~
ções cuja comunicação seja Contrária à Otdem pública.
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ARTIGO XXVII
Agentes Diplomáticos e Funcionários Consulares
Nada na presente Convenção f,Téilldicafá os p:riviléWos
fiscaís de que se beneficiem os agentes diplomáticOS -ou funcio~
nários consulares em virtude de regras gerais de direito internacional ou de disposições de acordos especiais. ARTIGO XXVIII
Entrada em Vilior
1. A presente Convenção será ratificada e os instrumen~
tos de ratificação serão trocados em Brasíli~ o mais cedo possível.
2. A Convenção entrará em- vigor na· data da troca dos
instrumentos de ratificação e as suas _disposições serão ãplicadas pela primeira vez:
a) no que concerne aos impostos retidos na fonte, às
importâncias pagas ou creditadas em ou depois de 19 de janeiro
do ano calendário imediatamente seguinte aquele em que a
Convenção entrar erh Vigor;
· .
. .
b) no que concerne aos demais impostos visados pela
Convenção, ao ano fiscal que comece- em ou depois de 1~'
de janeiro do ano cale_:gd(r~o -imediatamente seguinte àquele
e~ que a Convenção entr3:r ein vigOJ;.
-ARTIGO XXIX
Denúncia
~A presente Convenção permanecerá em vigOr indefinidamente, mas qualquer dos Estados Contratantes poderá, no
ou antes do trigésimo dia de junho de qualquer ano calendário,
a partir do quinto ano-seguinte àquele em que os instrUmentos
de ratificação tiverem sido trocados, doar ao outro Estado
Contratante, através dos canais diplomáticOS, Um aviso escrito
de d~núp.ci~_ e, nesse c::_asçt a pr~se_p!e __Ço:nv~~_ç,_~~- deixará ~e
se aplicar:
a) no que concerne aos impostos retidos na fonte, às
importânê:fas pagas ou· Creditadas a não-residentes no que depois--do primeiro dia de janeiro do ano calendário imediatamente seguinte àquele em que o avisO de denúncia tenha
sido dado, e
_b) no que concerne aos demais iinpostos, aos anos fiscais
que c_omeçam no ou depois do primeiro dia de janeiro do
ano calendário imediatamente seguinte àquele em que o aviso
de denúncia tenha sido dado.
Em testemunho do que, os abaixo-assinados, devidamen~
te autOrizados, aSsinãrii a presente Convenção.
Feita em dUplicata em Seul, aos 7 dias do mês de março
de 1987, nas linguas portuguesa, carena· e fliglesa, sendo os
três textos igualmente autên-ticos.
Em caso de divergência entre os textos em português
e coreano, prevalecerá o texto em inglês. - Pelo Governo
da República Federativa ~do Brasil. Pelo ~Governo da Repú-blica da Coreia.
PROTOCOLO
No momento de assinatura da Convenção para Evitar
a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fis_cal em Matéria
de Impostos sobre a Renda entre a República Federativa do
Brasil e a República da Coréia, os abaixo-assinados, devidamente autorizados, acordam nas seguintes disposições que
COnstituem para integrante da presente Convenção.
1. Com referência 3o Artigo lf, p-afágriifó-1
Em relação ao subparágrafo b) do parágrafo 1 do Artigo
11 da Convenção, fica entendido que a ConvenÇão aplica-se
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ao imposto de defesa coreano, -quando cobrado com base
no imposto sobre a renda ou no imposto de sociedades.
2. Com referência ao Artigo VII, parágrafo 3
Fica entendido que o dispsoto neste parágrafo apJica-se
âs despesas nele mencionadas, sejam elas realizadas no Estado
em que o estabelecimento permanente estiver situado, ou
em qualquer outro lugar.
3. Com referência àos Artigos X e XII
Em relação aos Artigos X e XII, fica ente-ndido que,
se o Brasil concordar, após a assinatura da presente Convenção, em reduzir para menos de 15%, em viturae de uma
Convenção concluída entre o Brasil e um terceiro Estado
não localizado na América Latina, as alíquotas de s.eus impostos sobre dividendos, lucros ou royalties pagos por um residente do Brasil e efetivamente percebidos porum residente
desse terceiro Estado não localizado· na América Latina, as
mesmas alíquotas previstas na Convenção com esse terceiro
Estado serão também aplicadas aos dividendos, lucros e royaiM
ties referidos nos Artigos X e XII da presente Convenção.
4. Com referência ao Artigo Xll, parágrafo 3 ~
Fica entendido que o disposto no parágrafo 3 ~o Artigo
XII aplica-se os pagamentos de qualquer espécie recebidoscomo remuneração pela prestação de assistê-nciã fécnica e
de serviços técnicos.
5. Com referência~ ao Artigo XIV
Fica entendido que o disposto no Artigo XIV aplica-se
mesmo se as atividades forem exercidas por uma sociedade
civil ("civil company").
6. Com referêncio. aos Artigo XIX, parágrafos I (a) e
2 (a)
Fica entendido que a expressão "entidade criada por lei
inclui especialmente, no caso do Brasi, õ Banco Central do
Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico
e Social, o Banco Nacional da Habitação, os bancos regionais
ou estaduais de desenvolvimento e o Banco do Biasil; e no
caso da Coréia, o Bank of Korea, o Export Import Bank
of Korea, o Korea Exchange Bank e a Korea Tarade Promo---tion Corporation;
7. Com referência ao Aitigo XXIII, parágrafo 3
Fica entendido que, para fins do crédito referido no parágrafo 3 do Artigo XXIII, a expressão "montante do imposto
exigível" inclui o montante do imposto de sociedades de um
Estado Contratante que deveria ter sido pago se não houvesse
sido isento ou reduzido de acordo com as medidas especiais
de incentivo destinadas a promover o desenvolvimento económico desse Estado, vigentes na data da assinatura da presente
Convenção, ou que venham a ser introduzidas posteriormente
na legislação tributária desse Estado, com finalidade idêntica
ou substancialmente similar, modificando ou ampliando as
medidas existentes._
. _.
8. Com referência ao Artigo XXIV, parágrafo 2
Fica entendido que as disposiçõeS do parágrafo 5 do Artigo X não são- conflitantes com as do parágrafo 2 do Artigo
XXIV.
9. Com referência ao Artigo XXIV, parágrafo 3 e 4
As disposições da legislação brasileira que não permitem
que os royalties, como definidos no parágrafo 3 do Artigo
XII, pagos por uma_ sociedade residente do Brasil a um residente da Coréia que possua no mínimo 50% do capital com
direito a voto dessa sociedade, sejam dedutíveis no _momento
de se determinar o rendimento tributável da sociedade residente do Brasil, não são conflitantes com as dispOsiÇões dos
parágrafos 3 e 4 do Artigo XXIV da presente Convenção.
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Em testemunho do que, os abaixo-assinados, para isso
devidamente autorizados, assinam o presente Protocolo.
Feita em duplicata, em Seul, aos 7 dias do mês de março
de 1989, nas linguas portuguesa, coreana e inglesa, sendo
os três textos igualmente autênticos.
Em caso de divergência eiltre os textos em português
e em coreano, prevalecerá o texto_em inglês. ~Pelo Governo
da República Federativa do Brasil: Pelo Governo da República da Coréia.
_
.
(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATfVO
N• 81, DE 1991
(N• 78/89, na Câmara dos Deputaâos)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural e
Educacional, celebado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de
Bangladesb.
O Cotigi"esso Nacional decreta:
Art. 1~ Fica aprovado o texto do Acordo de Cqope-

ração Cultural e Educacfónal, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular de Bangladesh, em Bras!lia, a 27 de setembro de
1988.
Parágrafo único. Ficam sujeitoS â aprOvação do Congresso Nacional quaisquer atos de que possa resultar em revisão do Acordo, bem como sua eventual prorrogação que destinem a estabelecer ajustes complementares.
Art. 2~' Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional,
Em conformidade com o disposto no art. 49, incisO I,
da Constituição Fed_eral, tenho a hora de submeter à_ elevada
consideração de Vossa Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de EStado das Relações
Exteriores, o Acordo de Cooperação Cultural e Educacional,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo çla República Popular de Bangladesh, em Brasília, 27 de setembro de 1988.
2. O Acordo visa a incentivar e promover a cooperação
nos seguintes campos: artes em geral, educação e pesquisa,
ciêilcia e tecnologia;ir'nprensa, rádio, televisão e filmes, turis~
mo e esportes.
Brasília, 22 de março de 1989. -José Samey.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCINT!l)Aifi)AOCI/04S/SCEE-LOO-D02, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1989, DO
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES.~

-A Sua Excelência O Senhor
JoSé Sarney
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa
Excelência o texto do A~rdo de Cooperação Cultural e Edu_cacional -erltie Brasil e Bangladesh, assinado em Brasília, em
27 de setembro de 1988.
2. O Acordo visa a incentivar e promover a cooperação
nos seguintes campos; artes em geral, educação e pesquisa,
ciência e tecnologia, imprensa, rádio, televisão e filmes, turismo e esportes.
3. Para a sua implementação, as Partes_ Contratantes assinarão, de comum acordo e ~m nível governamental, um pro-
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grama de intercâmbio cultural bienal. O acordo tem prazo
de vigência de cinco anos, poJcndo ser revogado automati-

camente, se houver interesse das Partes ContratanteS, por
igual período.
4. Permito-me encarecei a Vossa Excelência a conveniênciã de o Governo brasileiro ratificar o presente Acordo,
para o que será necessária autoriza-ção ptéVia do Congresso
Nacional, conforme os termos do art. 49 inciSo I Seção II,
da Constituição Federal.
5. Nessas condições, tenho a honra de submeter projeto
de mensagem presidencial, para que Vossa Excelência, se
assim houver por bem, encaminhar texto do Aco.r_d_o anexo
à aprovação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo
respeito. -Abreu Sodré.
ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL
E EDUCACIONAL ENTRE O GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA
POPULAR DE BANGLADESH
.
O Governo da República Federativa do Brasil
e

O Governo da República Popular de Bangladesh ( dora·
vante denominados "Partes Contratantes:')~
Inspirados pelo desejo de estreitar os laços comuns de
amizade e de promover o entendimento e o conhecimento
entre seus povos;
Motivados pela intenção de desenvolver a co.operação
nos campos da cultura e da educação, e
Animados pelos princípios de respeito mútuo à soberania
e à indep;ndência de cada uma das Partes Contratantes:
Acordam o seguinte_:
ARTIGO I
As Partes Contratantes incentivarão e promoverão a cooperação nos seguintes campos:
a) literatura, música, artes e ciências, artesanato e ·outras
manifestações culturais;
b) educação e pesquisa;
c) ciértcia e teciiOlogia;
d) imprensa, rádio, televisão e filmes;
e) tUrismo;
f) esportes.
ARTIGO II
As Partes ContrFLtames facilitarão~ encorajarão o intercâmbio de educadores, cientistas e técnicos, escritores, jornalistas, artistas, despOrtiStas e outros grupos culturais.
ARTIGO III
Cada Parte Contratante se esfoi'çará por conceder aos
nacionais da outra Parte bolsas de estudo e outras facilidades
de formação, treinamento e pesquisa em seus países.
ARTIGO IV
As Partes Contratantes se esforçarão pOr porniover e
estreitar suas relações e a cooperação miitua, através do intercâmbio de:
a) profe~ores, cientistas, técriicos; J9rnalistas··e-õutros
especialistas;
c

-
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b) delegação nos campos de educação, ciência, cultura

e artes;
c) exposições cultu-rais e artfSticas;

d) programas de rádio e televisão, filmes culturais e científic;ós, fitas e outros materiais audiovisuais;
e) artistas e grupos culturais, conjuntos de música e dança
e equipes de desportistas e treinadores;
_
O livros, publicações e outros materiais de divulgação
sobre cultura, educação, ciência e tecnologia.
ARTIGO V
As Partes Contratantes estudarão as condições necessárias para a equivalência de diplomas e certificados_ concedidos por universidades e instituições educacionais de ambas
as Partes Contratantes, com vistas ao seu reconhecimento
mútuo, em conformidade com Acordo específico a ser concluído para tal fim.
ART.IGú YI
Nenhuma disposição deste Acordo dispensará qualquer
nacional de cada Parte Contratante da obrigação de cumprir
com as leis e regulamentos em vigor no pafs da outra Parte,
relativamente à entrada, residência e partida de éStrangeíros.
ARTIGO VII
As Partes Contratantes, com o próposito de implementar
o presente Acordo, assinarão, de comum acordo e em nível
governamental, um programa de intercâmbio cultural bienal.
ARTIGO VIII
O presente Acordo entrará em vigor quando as Partes
contratanres houverem notificado uma à outra cumprimento
ó_as respectivas formalidades legais internas, necessárias à
aprovação do presente Acordo.

ARTIGO IX
O preseiite_ Acordo permanecerá em -vigor por uln período
de cinco anos e poderá, caso isso haja concordância, ser renovado automaticamente por outro período de cinco anos, contã.ilto que o Acordo possa ser terminado se 4_ualquer uma
das Partes Contratantes notifcar a outra de :ma intençãq, por
-escrito e no prazo de seis meses, antes- da data de expíração
do Acordo._ ___
Feito em Brasília, aos 27 dias do mês de SiiteÕlbi'o" de
1988, em dois exemplares originais, nas linguas portuguesa
-e inglesa, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil; Paulo
Tarso Flecha de Lima.
··Pelo Governo da República Popular de Bangladesh: Mujib-ur-Rahman.
(À Comissão de Relações Exteriores e-Defesa Nacional)
OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
N~ 135/91, de 13 do corrente, comunicando a aprovação
da eme!!_da do Senado ao Projeto_ de Decreto Legislativo n~
59, de 1989 (n' 97189, naquela Casa), que aprova o texto
do Acordo sobre Tran_sporte Aéreo Regular entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Venezuela, assinado em Caracas, em 11 de novembro de
1988.
__ _ N~ 136/9J, de 13 d:o -corrente, comunicando a aprovação
do Projeto- de Lei do ·senado n• 2l4, de 1984 (n' 8.346186,
naquela Casa), de autoria do Senador Nelson Carneiro, que
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acrescenta dispositiVo ao Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho
matéria referente a despesas de manutenção do condode 1945- Lei de Falências.
mínio."
(Projeto enviado à sanção em 13-6-91.)
Art. 29 Esta lei entra em vigOr na data de sua publiN~ 137/91, de 13 do corrente, comunicando a aprovação
cação.
das emendas do Senado de n9s 1, 3 e 4 e rejeição das de
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário:
n9:; 2, 5 e 6 ao Projeto de Lei da Câmara n 9 16, de 1991
Justificação
(no 6/91, naquela Casa), de iniciativa do Presidente da República, que concede isenção do Imposto sobre Produtos IndusO problema habitacional tornou-se, hoje, de extrema gratrializados - IPI na aquisição de automóveis para u-tilização
vidade no País, especialmente nos grandes centros urbanos,
no transporte autónomo de passageiros, bem como por pes- · opde a grande maioria da população, em decorrência do elevasoas portadoras de deficiência física: e aos destinados ao transdo déficit de moradia, reside em imóveis locados, via de regra,
porte escolar, e dá outras providências.
em prédios de apartamentos.
(Projeto enviado à sanção em 13-6-91.)
A legislação sobre o condomínio nessas edificações deveO SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe- ria, portanto, garantir os direitos dos locatários, o que não
ocorre. Bem ao contrário, a Lei n~ 4.591, de 16 de dezembro
diente lido vai à publicação. (Pausa.)
O Projeto de Lei da Câmara n• 30, de 1991, de iniciativa de 1964, que "dispõe sobre o condOmínio em edifiCações e
as incorporações "imobiliárias", contempla exclusivamente os
do Presidente da República, constante do expediente lido,
condóminos.
terá tramitação com-prazo determinado de quarenta e cinco
Embora o inquilino arque co:q1 as despesas do edifício,
dias, nos termos do art. 64, § l\', da ConstituiçãO, combinado
através da taxa do condo~ínio, privilegia-se o condómino
-;om o art. 375 do_ Regimento Interno.
De acordo com o art. 122, II, B, do Regimento Interno, Com todos os direitos, como o de_votar nas assenibléias quando
está em tela unicamente interesSe -dos moradores, inclusive
a matéria poderá receber emendas, pelo prazo-de cinco dias,
de ordem financeira,_ como reajustes naquela taxa e fixaç-ão
perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-de despesas do condorllfnio.-- · ·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Do expeCabe reparar essa distorção da lei, o que estamos fazendo
diente lido, constam os Projetes de Decreto Legislativo n~s
através dessa proposição que restabelece a posição do locatáriO
77 a 81, de 1991, que por tratarem de matérias ·referentesno condomínio, ao assegurar a sua participação nas assema A tos Internacionais, em obediência ao art. 376, c, do Regibléias gerais com direito a voto, desde que envolvam dispênmento Interno, terão, perante a Comissão de Relações Exte- dios de manutenção do condomínio.
riores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias para recebiO dispositivo se justifica plenamente pelo fato de o moramento de emendas, após o que a referida comissão terá quinze
dor contribuir finailceitamente, C6Ifi sua quota, pãia OS encardias, prorrogáveis por igual período, para opinar sobre as gos do condomínio, conStituir-se geralmente maioria nO pi'édio
matérias. Findo esse prazo, sem pareceres, as proposições
morando ali, vivenciar cotidianâniente os problemas do
entrarão na ordem do dia nos termos do art. 172, II, c, do
edifício.
- -- Regimento Interno.
Justo conferir-lhe o direito de
Voz ativa nas reuniõeS
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Através do
para defender seus interesses, particularmente quanto a resoOfício n\' 466/91, a Presidência da Câmara dos Deputados
luções que impliquem ónus para si.
devolveu, para promulgação, o Projeto_ de Decreto Legislativo
Pretendemos, com o referido projeto de lei, que introduz
n• 59, de 1989 (n' 97189, na Câmara dos Deputados), que
dispositivos ao art. 24 da Lei n\' 4.591, exatameTite aquele
aprova o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo Regular que trata da assembléia geral, oferecer uma contribuição para
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Goo aprimoramento da legislação sobre o condomínio, Salvaguarverno da República da Venezuela, assinado em CaraCas, em __Qando os direitos e os interesses do _locat~rio, até aqui pratica11 de novembro de 1988.
· ··
·
mente inexistente_s_~o diploma _l~gal__ q~e_ r~ gula a matéria,
A Presidência determinou as providências necessárias parazão pela qual esperamos a acolhida dos Senhores Parlamenra a promulgação da matéria. (Pausa.)
tares para a proposição ora apresentada.
Sala das Sessões, 17 de junho de 1991. - Senador FranSobre a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. 1~ Secrecisco Rollemberg.
tário.
LEGISLAÇÃO CITADA
São lidos os seguintes:
LEI N• 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964
PROJETO DE LEI DO SENADO
Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorpoN• 217, DE 1991
rações imobiliárias.
Introduz dispositivos na Lei n' 4.591, de 16 de dezembro
de 1964, que "dispõe sobre o condomínio em edificações
CAPÍTULO VII
e as incorporações imobiliárias".
Da Assembléia Geral
O Congresso Nacional decreta:
Art. 24. Haverá, anualmente, uma assembléia geral orArt: 1• Ao art. 24 da Lei n' 4.591, de 16 de dezembro
dinária dos condóminos, convocada pelo síndico na forma
de 1964, fica acrescido o seguinte parágrafo:
prevista na Convenção, à qual compete, além das demais
matérias inscritas na·ordem do dia, aprovar, por maioria dos
"Art. 24. .. .... ~··•-••• .. •••••••""'""'~ .. .,~·•-ooo:.·• .. •ro••-·:o•
§ 49 Fica assegurado ao locatário, Sob-rogado nos dipresentes, as verbas para as despesas de condomínio, comreitos do condómino, participar das assembléias ger11is
preendendo as de Conservação da edificação ou Conjunto de
do condomínio, corri direito a voto quando se tratar de · edificações, manutenção de seus setviços e correlatas.

e.

ter
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§ 1~> As decisões da assembléia, tomadas. em cada caso,
pelo quorum que a Convenção fixar, obrig-am todõs os condó-

na matriz, com a apresentação de uma única declaração de
rendimentos (art. 157, § 29, do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n• 85.450/80 - Lei n' 2.354
minos~
e Decreto-Lei n• 5.844/43).
_
§ 2" O síndico, nos oito dias subseqüentes à assenib~éi~..
Em se tratando do Imposto de Renda, pof ser federal,
comunicará aos condóminos o que tiver sido deliberado, inclusive no tocante à previsão orçamentária, o rateio das despesas, a centralização dos resultados na matriz, a apuração e o recoe promoverá a arrecadaÇãO, tudo na forma que a Convenção lhimento do imposto não geram problemas. O mesmo, porém,
não se pode dizer relativamente ao adicional, que é tributo
previr.
§ 3~ Nas assembléias gerais, os votos serão proporciode competência estadual.
----- Vê-Se que ·a- estado que sediar a matriz será beneficiado
nais às frações ideais do terreno e partes comuns, pertencentes
cõm_ exclusividade, cabendo-:_lhe institu~r e cobrar o adicional.
a cada condômino, salvo disposição diversa da Convenção.
É Claro que os estadOS- mã.ls rícos, enl cujos territói"íOS -s-e
localizam as matrizes das maiores empresas, terão varita-gem
sobre os .demais.
(A Comisstio _de Constituição, Justiça e Ciçiadq_~i_q ~--:-;
O adJcional ao Imposto de Renda pago por pessoa física
decisão terminativ_a.) _
pode também gerar confl.itos, na hipótese de os investimentos
serem feitos em estados que não o do domicílio do investidor.
PROJETO DE LEI DO SENADO
O projeto de lei adota critérios que evitam a eclosão
N• 218, DE 1991 - Complementar
desses conflitos, na medida em que estabelece o local da situaDispõe sobre o adicional ao Imposto de Renda, de que
ção dos estabelecimentos e o lugar da ocorrência do fato geratrata o inciso II do art. 155 da Constituição Federal.
dor como de_terminantes da fixação da competência.
Asfim, far-se-á justiça aos estados menos favorecidos,
O COD.gresso Nacional decreta:
garantido-lhes recursos como forma de compensação dos gasArt. 19 A institUição do adicional ao Imposto de Renda,
tos em obras e serviços com_ a manutenção de filiais e sucursais
a que se refere o incisO II do att. 155 da Constittiiç-ãõ'federal,
_ das grandes empresas nacionais e multina~iohalS em~seus terricompete:
_
tórios, sem que ocorram prejuízos para' os estados-sede das
I - tratando-se de pessoa juiídica, ao estado em que
matrizes.
se localizar seu estabelecimento, quer seja matriz, filial ou
O projeto também não inibe que pessoas físicas domicisucursal;
liadas num estado façam investimentos em outros, contanto
I I - tratando-se de pessoa físii:a,·ao -estado em que oc_orque a competência para institUir o adicional seja do estado
rer o fato gerador do Imposto de Renda, seja ou não o do
da ocorrênciã--do fato gerador do Imposto de Renda, vale
seu domicílio;
dizer, do estado do doinkflio do investidor.
III- tratando-se de pessoa jurídica domiciliada no exteO projeto de lei é constituCional, nos termos dos arts.
rior, ao estado em que ocorrer o fato gerador do Imposto
48, inciso I, 61, caput, e 146, inciso I, da Constituição Federal.
de Renda.
Isto posto, e considerando que a medida proposta objeParágrafo únicO. As_ fontes pagadoras de lucros, ganhos
tiva evitar a eclosão de conflitos de competência entre os
e rendimentos de capital que retiverem o lriipOS:tO-de Renda
estados e o Distrito Federal em matéria tributária, esperamos
determinado pela legislação fisCal ficam Obrigadas a reter e
contar com o apoio- dos ilustres pares para a aprovação do
recolher o adicional ao Imposto de Renda, ainda que os benefipreserite projeto de lei complementar que ora apresentamos
ciários dos rendimentos sejam identificados: à ·sua alta consideração.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publiSala das Sessões, 17 de junho de 1991. -Senador Márcio
cação.
i..acEii-dã.- - ·
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
(À Comissão de Assuntos Económicos.)
Justificação
À luz do dispositivO constitucional do art. 155, II, o fato
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os projetes
gerador do adicional é o pagamento do Imposto de Renda,
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
sobre cujo montante aplica-se a alíquota de até 5% (cinc_o
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo
por cento).
Sr. 19 Secretário.
- -

-----Gome --es-t-á,--o -texto constitucional propicia o surgimento

de conflitos de competência entre as unidades federativas competentes para instituir o adicional. Nem sempre o fato gerador
do Imposto de Renda se dá no domicílio do contribuinte ou
no mesmo local da geração dos rendim~ntos. É o caso, por
exemplo, do pagamento do Imposto de Renda da pesSoa jurídica que mantenha estabelecimentos em mais de um estado.
Dar-se-á o recolhimento do imposto exclusivamente ma na triz,
ainda que as filiaiS e sucursais, estabelecidas em outras unidades federativas tenham contribuído para a obtenção elo lucro
tributável.
O local de ocorrência do fato gerãqOr como ciit"lrio- de
fixação de competência-não interessa, neste caso, aos -estados
que sediam apenas as filiais e sucursais·, "efifface da legislação
do Imposto de Renda que determina a centralização contábil

- - -Eliâooseguinte:_
PROJE:J;P DE RESOLUÇÃO N• 40, Dic -t99I
Suspende temporariamente os limites previstos no art.
3• da Resolução o• 58, de 1990.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ Até que as autoridades sanitárias afastem, atraves··ae depóimento no Senado Federal, o risco de urna epidemia do cólera no País, fiCam suSpensos terilporariãrt"iCritc õs
limites previstos no art. 39 da Res,olllção n9 58 do Senado
Federal para operações de empréstimo que visem a ímplementação de projetes e programas- de saneamento básiCo com
características subnormais.
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§ 1"' Os pedidos da espécie deverão ser encaminhados
ao Senado Federal, instruídos segundo o § 29 e incisos do

·art. 69 da Resolução nc;o 58 do Senado Federal, observando-se
.o art. 13 da mesma resolução.
§ 2~' O depoime'nto citado no caputdeste artigo dar-se-á
em sessão especialmente convocada para este fim.
Art. 2"' Durante o período previsto no art. 19 desta resolução ficam suspensas as exigências contidas ria alínea a do
·art. 4• da Resolução n' 58 do Senado Federal.
Art. -39 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Não se pode estabelecer nenhum obstáculo às entidades
.públicas (estados, municípios e companhias de san~mento)
.para aplicação de recursos ·na área de saneamento básico e
urbanização de áreas com características subnormais, no mo'mento em que o País encontra-se sob uma séria ameaça de
epidemia do cólera. Devemos tratar casos excepcionais como
exceção.
Sabe-se que o cólera se propaga e se alastra de forma
inversa às condições de saneamento. Adicionálmente as conseqüências da doença junto às populações que vivem em condições precárias de saneamento são terrivelmente mais funestas.
Por acreditar que não poderemos assistir de braços cruza:dos a entrada do cólera no País e, tambérri, para· que não
,sobre ao Senado Federal a acusação de insensibilidade num
,momento tão difícil é que venho apresentar um projeto de
resolução que suspende temporariamente as restrições daResolução n9 58 do Senado Federal para a realização de operações
de empréstimo pelo setor público para investimentos na área
,de saneamento. Na realidade, a resolução-visa uma flexibi)idade e o exame, caso a caso, diretamente pelo Senado. Ao
Bacen cabe a análise técnica, ao Senado cabe a análise mais
ampla do real interesse público.
A aprovação desta resolução não significa tratar irresponsavelmente a divida pública, mas olhar com_l.J.ro_a ótica mais
ampla os aspectos sociais do País ameaçado pela peste que
pensávamos estar confinada na Idade Mé9ia ou, no máximo,
no quarto mundo.
Conto com o apoio da Mesa e dos meus ilustres pares
para que este projeto de resolução seja apreciado em regime
de urgência urgentísSima, pois o relatório, nesse caso, corre
-. contra a sociedade brasileira.
Sala das Sessões, 17 de junho de 1991. -Senador Ro, naldo Aragão.

· LEGISLAf;:ÃO CITADA
RESOLUÇÃO N' 58, DE 1990
Dispõe sobre limites globais e condições para as operações de crédito interno e externo dos estados, do Distrito
Federal, dos municípios e de suas autarquias, e estabelece
limites e condições para a concessão de garantias.
Art. 1"' Subordinam-se às normas fixadas nesta resolução, as operações de crédito interno e externo realizadas pelos
estados, pelo Distrito Federal, pelos municípiõS e por suas
. respectivas autarquias.
Parágrafo úniCo. Para os efeitoS desta resolução, compreende-se como operação de crédito toda e qualquer obrigação decorrente de financiamentos ou empi"éstimos, mediante
a celebração de contratos, emissão e aceite de títulos, ou
concessão de quaisquer garantias que representem compro,missas assumidos em um exercício para 19agamento n-o próprio
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ou em exercícios subseqüentes, com credores situados no País
e no exterior.
- - -Art. 39 As operações de crédito -interno e externo, de
natureza financeira dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas autarquias, bem como a concessão
de quaisquer garantias, observarão os seguintes limites:
I - o montante global das operações realizadas _em um
exercício financeiro não poderá ultrapassar o valor dos dispêndios com amortizações e encargos da dívida fundada vencida
e veiiCível no ano, devidamente atualizada, ou yinte por cento
da receita líquida real conforme definida no § zo, do inciso
II deste artigo - o que for maior;
_ I!- o dispêndio anual má~im_o, compreendendo principal e acessórios de todas as operações, não poderá ultrapassar a margem de poupança real.
§ 19 Entende-Se pOr margem de poupança real, para
os efeitos desta_ resolução, o valor da rec_eita líquida real,
deduzidas as despesas correntes pagas_.
§ 29 Entende-se por receita líquida real, a re_ceita realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior
ao niês em que se estiver apurando, excluídas as receitas provenientes de operação de crédito e de alienação ~e bens~Qcorri
dos nos referidos doze meses.
§ 39 Os valores utilizados para cálculo da receita líquida
real e da margem de poupança real serão corrigidos, me:s
a mês, pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), ou por
outro índice que vier a substituí-lo, adotando-se como base
o primeiro -dia de cada mês.
§ 4"' Não serão computados, no limite definido no inciso
II do caput deste artigo, os dispêndios com as opera-ções gafantidas pelos estados, pelo Distrito Federal e p_elos municípios,
contratadas até IS de dezembro de.l989.
§ 59 Não serão computados nos limites definidos nos
íncisos I e II do caput deste artigo, as garantias prestadas
nos contratos de refinanciamentos celebrados com o Banco
do Brasil S/A ao amparo da Lei n9 7.976, de 27 de dezembro
de 1989.
§ 69 Os dispêndios referentes às operações mencionadas no parágrafo anterior não serão computados para efeito
do limite estabelecido no inciso I deste artigo.
§ 7"' Quando o to:rnad.or das operações de crédito a que
se refere o parágrafo anterior atrasar, por mais de trinta dias,
o pagamento do serviço_ da dívida excluída nos termos do
parágrafo anterior~ será o respectivo vã.lor, com _os acré.ScWos
correspondentes, computado para efeito da apuração do limite
definido no inciso If do caput deste artigo.
§ 89 'Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão pleitear, no Senado Federal, que as garantias por eles
prestadas não sejam coinputadas para efeíto dos limites fl.Xãdos neste artigo, desde que comprovem que:
_
I - a operação de crédito é destinada a fmanciar projetas
de investimento oU~ à- rolagem da dívida; e
II - o eqte gajantido possua capacidade de honrar os
compromissos asSumidos.
§ 99 Os pedidos a que se refere o parágrafo anterior
serão encaminhadOS ao Sendo Federal, devidamerite instruídos com:
I - documentação hábil à comprovação da capacidade
de pagamento da entidade garantida;
II -lei que au~orizou a concesSão da garantia não Computada nos limites desta resolução; e
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III- comprovação da inclusão do projeto no orç_a_m~nto
de investimentos das empresas sob o seu c_ontrole, bem como
na Lei do Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 4~' A ~celebração de operação de crédito, inclusive
a concessão de qualquer garantia, pelos estados, pelo Distrito
Federal, pelos municípios ou por suas autarquias, --somente
poderá ser efetuada:
a) se a entidade mutuária e/ou a entidade garantidora
comprovarem estar em dia com suas responsabilidades junto:
-ao PIS/PASEP e Finsocial;
-ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSSJ; e
-ao Fundo de Ga<antia por Tempo de Ser.iço (FGTS);
b) após a manifestação prévia do Banco Central doBrasil, relativamente ao cumprimento do disposto nos arts. 2<:>
e 39 desta resolução;
c) com autorização legislativa para a operação; e
d) após a autorização do Senado Federal, nas hipóteses
previstas nesta resolução.

Art. 6~ Os estados, o Ditrito Federal, os municípios
e suas respectivas autarquias poderão pleitear que os limites
fixados no art. 3~ desta resolução sejam temporariamente elevados, a fim de realizarem operações de crédito especifica:.
mente vinculadas a empreendimentos financeiramente viáveis
e compatíveis com os objetivos e planos nacionaiS de desenvolvimento, ou ainda, em casos de excepcional necessidade, apresentada, em qualquer hipótese, cabal fundamentação.
§ 19 A elevação de que trata este artigo não poderá
ser superior a vinte por cento dos valores inicialmente atribuídos, em função das disposições contidas no art. 3 9 de$ta resolução, aos limites que se pretende elevar.
§ 2<:> Os pedidos da_espécie deverão ser encaminhados
ao Senado Federal, instruídos com:
I -lei autorizativa para a operaÇáõ-pretendida;
II- características da operação: prazo, taxa de juros,
encargos, cronograma financeirO;
III- informações sObre a situação finanCeira do requerente;
IV- manifestação detalhada e objetiva do Banco Central do Brasil, quanto ao impacto quantificado da operação
pleiteada, em relação à política monetária desenVolvida pelo
Poder Executivo, à época da solicitaçâo; e
V- informações e documentos previstos nOs arts. 49 e
5"' desta resolução.
Art. 13. Os pedidos extralimites e os demais casos que
exíjam deliberação serão feitos pelo res~ectivo chefe do Poder
Executivo, e darão entrada no protocolo Legislativo do Senado Federal.
§ 1<:> No prazo de dez dias úteis, a contar do recebimento
da solicitação do Senado Federal, o Banco- Central do Brasil
se pronunciará sobre a operação pretendida.
§ 2"' Caso o Barico Central do erasil constate que a
documentação não é suficiente para a sua- :análise, solicitará
ao Senado Federal, imediatamente e de uma só vez, a complementação dos documentos e/ou informaçõe~, flui:õ.do, a partir
do atendimento das exigências pelo interessado, novo prazo
de dez dias para o parecer a que se refere õ pàrágrãfo- anterior:

(À Comissão _d_e Assuntos EconómiCOS.)
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimentos gue -Sefão lidos pelo Sr.
19 Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 286, DE 1991
Requeiro, nos termOs i"egim"entaís; sejam sOlicitadas jUnto
ao Ministério da Aeronáutica as seguintes informações:
a) -roi aprovado, no âmbito do Ministéfio da Aeronáutica,
projeto ou estudo para implantação de novo aeroporto na
cidade de Arapiraca, no Estado de Alagoas?
b} em caso positivo, qliais os critérios técnicOs utilizados
que justíficaram- a iriViãbilízação e conseqüente condenação
do ~tuoal aeroporto daquela cidade?
_
_
. _
c) qual o valor estimado dos custos- necessários para a
implantação do novo aeroporto e qual a fonte dos recursos
a serem alocados? e
d) foram elaborados estudos de viabilidade técnica~ ope-racional e financeira, comparativos entre a Opção de ampliar
e melhorar o atual aeroporto e a opção de implantar um
novo aeroporto?
Justifieação
A decisão-da Prefeitura Municipãt de Arapirãca, no Estado _de Alagoas, de construir um novo aeroporto em área há
muitos anos· habitada por significativo contingente populacional, tem sido objeto de acirradas discussões envolvendo
setores da comunidade e dos Poderes Legislativo e ExecutiVo
municipais. Essas divergências, é bom que se ressalte, não
questionam a necessidade ou não de tal iniciati~_a, por todos
reconhecida como Qportuna para oferecer àquela progressista
cidade melhor infra-estrutura aeropórtuária. O que ·se qués~
tiona, na verdade, são dois aspectos do problema: primeiro,
se não seria mais exeqüível a reforma do atual aeroporto,
de forma a adequá-lo tecnicamente para a operação de aeronaves do tipo Boing 737, ou se a construção de um novo aeroporto não poderia ser concretizada em outra área que não
a escolhida, minimizando-se assim os custos sociaiS decorrentes dessa decisão.
- Assim, em face das divergências existentes quanto à ainpliação do atual aeroporto, a construção na área em litígio
ou em outra área a ser escolhida, requeremos ao Exm0 Sr.
Ministro da Aeronáutica as informações acima enumeradas,
objetivando a dar às partes envolvidas na discussão" dó problema uma resposta definitiva.
Sala das Sessões. 17 de junho de 1991.- Senador Teotonio Vilela Filbo.
(À Comissão Diretora.)
REQUERIMENTO N' 287, OE 1991
Sr. Presidente,
Na forma regimental, requeiro a V. EX~-se digne de requerer ao Sr. Secretário de Administração as seguintes-' informações, certamente úteis ao esclarecimento dos Srs. __s~nadores
e à orientação de seus votos, em especial o meu, relativamente
a projeto de lei, ora em curso na Comissão de CoilStitilição,
Justiça e Cidadania, e que em breve virá à apreciação do
Plenário:
·
Primeiro - Se é certo, como divulgado na imprensa,
que a Secretaria de AdministraçãO -deferiu pedidos de militares-; para aquisição de imóveis funcionais?
-
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Segundo -No caso_ afirmativo:
a) quais os nomes desses militares;
b) eram militares da ativa, da reserva ou reformados;
c) há quanto tempo cada um deles residia no respectivo
imóvel;
d) 'onde servia, no caso de militar da ativa, cada um
deles;
~~ a data de ca~a requerimento e a data do respectivo
defenmento..- --- -- -----0 quais' os requerimentos que foram iildeferidos e as razões dos respectivos indeferimentos;
g) em que disposição legal se baseou a Secretaria de Administração para -deferii ou -indeferir tais reqtrérhilentos;
b) se em todos eles foi ouvida a Procuradoria da República;
i) quem deferiu ou indeferiu tais requerimeritos.Sala das Sessões, 14 de junho de 1991.- Nelson Carneiro.
(À Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requeriDíi-etora~--.
~ SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Há oradores
~entes. Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Bap~
tista.
mentos lidos irão ao exame da Comissão

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o se~uinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, há
servtdores nesta Casa que merecem a nossa admiração e ono.~ reconhecimento p~lo zelo, competência profissional e,
pnne~palmente, pela dedtcação pessoal com que se empenham

nos serviçOs da instituição.
- --- _
São servidores que durante sua vida funcio-nal deram provas
!rabalho e amor ao Senado,-procurando, em sua área
específica de atuação, elevar o nome da Casa pela melhoria
da qualidade de seus serviços.
Entre estes servidores, destaco a figura de uma pessoa
que nos era bastame familiar, porque sempre esteve conosco,
entre os taquígrafos que serviam aO Plenário e comissões.
~efrro~me à strvidora Gelda Lyra NascirnentÇI, que co~
nhec1a há 21 anos, d~sde que entrei no Senado e que, sempreque a ela recorria, me c:>tendia c_om a maior presteza é atenção,
o que era um traço característico de sua simpatia e eficiência.
Faleceu depo~s de prestar 42 anos de serviços ao Senado,
onde exerceu várias funções de confiança na Subsecretaria
da Taquigrafia, como t3.quígrafa, revisora, sUpervisora e na
chefia da Administração.
Era profissionalmente muito conceituada entre os seus
colegas. Era professora de taquigrafia, e õiuitás de seus alunos
foram aprovados em concursos da Câmara, do senado e Outros
órgãos públicos.
.
. __
A Dr' Gelda Lyra estava em Belém participando do V
Congresso Brasileiro de Taqufgrafos;·onde'.fora fazer uma
conferência, como represe·ntante do Senado, expondo sobre
a especi_ali~ção e progre~.;-0.;: de nossos serviços neste setor,
em que Já somos consideravelmente avançados no País graças
ao profissionalismo de nossos servidores que tratalha~ nesta
área tão importante para o funciónamefito do Senado.
Após sentir-se mal na sexta-feira passada retornou a
Brasília no sábado, dia 15, data do aniversário de sua filha
e veio a falecer de enfarto a bordo do avião em que v:ajaVa.'
Ao saber, hoje pela manhã, através da eficiente funcionária, Dr' Marilda Borges Camargo, desse acontecimento,
não poderia deixar de lembrá-la neste plenário do Senado
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Federal, a que tanto serviu, sempre atenciosa e prestativ3.
cóm muitas horas diárias de trabalho, durante tantos ano~
sua v~da, quando, não fosse a sua dedicação ao Senado,
já podena estar aposentada há mais de 12 anos, desfrutando
·
·
do merecido descanso.
Mas, ao -~ontrá~io de aposentar~se_, Gelda Lyra Nascimento prefe~IU. contmuar prestando ao Senado os serviços
de su~ espectahdade, com desprendimento, zelo, eficiência
e dedtcação.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, quero prestar a minha homenagem a esta servidora que sempre foi um modelo
de servidor competente e responsável, externando, também
o meu ~esar ao~ seus familiares e seus colegas de taquigrafia:
que mmto a estimavam.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, em DC?me da ~esa, associa-se à homenagem que o
S~nador Lounval Baptista presta, neste instante, à servidora
Gelda Lyra Nascimento, desaparecida no último sábado,
quando já se desincumbira, na Cidade de Belém, de uma
. missão que lhe fora con:Q.ada pelo Senado Federal, qual a
de representar esta Casa no V Congresso Brasileiro de Taquigrafos.
. Diria, neste instante, aos Srs. Seiiãdores, que, ao ser
notificado, na tarde de sábado, pela Diretora da Subsecretariade Taquigrafia, Dr' Denise Zoghbi, do falecimento, a bordo
de uma aeronave entre Belém e Brasília, da servidora Ge1da
Lyra Nascimento, a P.residência, como era do seu dever adotau, no s~ntido de o~erecer à chegada do corpo no aero~orto
de Brasíha e, postenormente, ao seu desembaraço no Insti~
tu to ~é~ico Legal, todas aquelas providências legai; indispen~
sávets que pudessem representar, naquela ocasião~· a participação da Mesa no Senado diante daquela infausta notícia
que, ]tesre-instante, está sendo trazida oficialmente ao conhecimento da Casa pelo Sr. Senador Lourival Baptista.
Diria mais aos Srs. Senadores, que, por um imperativo
do ca~go que oc~po nesse momento, chefi"ando essa grande
e quahficada eqmpe do Senado Federal, participei do velório
e da sepultamento da servidora Gelda Lyra Nascimento, le~
vando, naquela ocasião, a minha manifestação pessoal, a da
Mesa e a de toda a Casa, e a solidariedade à sua família
com a circunstância de que a servidora cumpria realment~
uma missão do Senado Federal para a qual fora por mim
designada, no início da semana passada.
Destaque-se, por outro lado, que, tendo em vista a sua
competência e tirocínio, fato destacado pelo Senador Lourival
B_aptista,_ a servidora Gelda Lyra Nascimento proferira no
dia antenor ao do .seu falecimento uma palestra sobre tema
inserido na agenda do V Congresso Brasileiro de Taquígrafos.
~~-·Portanto, ao fazer este registro, da cadeira presidencial,
reitero as palavras de enaltecimento que agora foram profe~
ridas, acredito que em nome da Casa, ·pelo nobre Senador
Lourival Baptista, realçando os méritos·excepcionais que exornavam a personalidade de Gelda Lyra Nascimento, tida realmente como o paradigma de uma funcionária exemplar que,
na área da taqmgrafia, prestou relevantes serviços a esta Casa. ·
É a homenagem da Mesa, através da Presidência secundando a manifestação do nobre Senador Lourival BaPtista.

?e

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEJRO (PMDB- RJ. Pronuncia
O seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
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houve um tempo em que form~sa atriz grega pregava aos
quatro ventos: nunca aos domingos. Talvez por isso, a boa
nova, Srs. Senadores, me chegou pelo telefone, não ao domingo, mas na sexta-feira paSsada. Velho amigo meu, farejador
de bolachas quebradas, convidava-me para participar, nadamais, nada menos, do que da licitação _da Usiminas. Pensei
que era um trote, logo eu que vivo dos subsídios parlamentares, não tenho bens outros senão os títulos de sócio do
Botafogo e do Olaria~. Não, não era broma. Pediu-me que
eu lesse o Jornal do Brasil. Assim que o centenário matutino
chegou, corri, interessado, ao caderno de "classificados". Nada. Era pilhéria mesmo. Aliás, de quem partira o convite,
logo deveria ter pensado que se tratava de um chiste. Não
seria a primeira peça qile-ine pregaria meti Velho amigo Aga~·
pito Durão. É certo que a priVatização da Usiminas não despertou em vários círculos loas e aplausos. E até o Vicê:-Presidente Itamar Franco, que não é de brincadeiras, aproveitou
a interinidade na Presidência da República para manifestar
sua discordância com a. .4e_cisão do Poder Público. Re,cordo
J.J. Seabra, a quem, nos idos de 1926, prometi solidariedade.
"Meu filho, disse-me ele tempos depois, no Distinto Hotel,
em briga de mineiro, não se meta. Eles acabam_ fazendo as.
pazes e você é quem fica mal." Confesso a Vossas Excelências
que, apesar disso, o tal convite não saía de minha cabeça.
E se fosse verdade'? Não era, no fim da vida, a oportunidade
para conquistar a tranqüilidade financeira, deixai' um- patrimônio para a família, tornar-se empresário, ser convidado
pelo nobre Senador Raimundo Lira para jantar córii ·os capitães da indústria nacional'? Ftii lendo os periódicos recebidos,
a cabeça matutando que "quem nasceu para vintém não chega
a tostão'', e voltei ao velho jornal. Vi o insubstituível Castello
Branco, as promessas de mais um presidente de mudar o
Nordeste, a substituição ·do Embaixador Jório Dauster nos
entendimentps sobre a dí_vída externa, o Governo assumindo,
pela voz do Miriistrõ Passarinho, parte da culpa pela violência
no campo, o informe assinado pelo Marcelinho Pontes e, antes
mesmo de aprender com o Ministro Magri, na crónica imperdível de Millôr, que "diuturnidade" havia sido bem empregada
pelo titular da Pasta do Trabalho, o ecologista Liszt Vieira,
explicar que a Linha Vermelha, o Aeroporto do Gal~ão ao
centro da cidade do Rio, a tempo de facilitar o transporte
dos que devem chegar para a Eco-92, seria, Hdo pótito de
vista jurídico, (uma) obra ilegal, e do ponto de vista social,
elitista", até mesmo deixar para mais tarde o Villas-Boas Corrêa, para saóer quem é o "Presidente no arn, um título graúdo
premiou minha velha mania de ledor de órgãos da imprensa
escrita, nunca igualada à do nosso eminente colega Senador
João Calmon. Diria mesmo que o querido parlamentar espíri~
to-santense não tem a mania, tem o vício do jornal. Ainda
o mês passado, na Alemanha, não descansava enquanto não
encontrava um diário, em língua inglesa ou francesa, para
contentar sua insaciável fome de informação. Voltemos ao
arroz e feijão do Maílson, já agora com a carne que <r Ministro
Marcilio prometeu colocar no prato do trabalhador. Lá estava
em letras grandes: ' 4Privatização: de graça· todo mundo quer".
Pedi mentalmente perdão a Agapito, por haver tomado sua
convocação como mais uma estrepolia do incorrigível octogenário e corri: a ler quem o assfnava. Não era um só, eram
dois os autores. Ainda bem. Em vez de um, quem sabe se
seriam dois prováveis s6cioS'? Mau_rfcio Borges Lemos e Fer~
nando Damata Pimentel. Quem seriam'?~O jorn-al explicava:
"Economistas e 12rofessores da UFMG". Contentav::Hne-em
ser economista, que os economistas, Deus louvado, estão sem-
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pre em alta. Mudam os governos e eles se revezam, mas
são todos economistas. Foi-se o tempo dos bacharéis, coitados,
que levaram o País à beira do abismo. Além de economistas,
mineiros. Minas entende tanto de dinheiro, que outro dia
uin colega me informava que havia, ali, nada menos do que
q~atro bancos oficiais! ~conomista mineiro, para mím, €Deus
no céu e ele na terra. Bastava um. Como não há economista
que esteja sempre de acordo com outro economista, o só
fato de dois pensarem da mesma forma dava mais autoridade
à colaboração. Ao cQntrário do que eu pensava, dizem os
mestres, por a mais b, que "seguindo as tendênciaS atuais
do mercado, siderurgia não é hoje um bom negócio". Voltei
a pensar em Agapito. Será que pretendia me jogar num-a
fria? Responderam-me os dois economiSfaS-, enumerando as
razões que justificam o intereSse de tr"ês grupos, que até agora
(e outros possivelmente virão, ajunto_ eu) estão dispostos a
adquirir o controle da empresa. O p-rimeiro é o preço; US$
1,74 bilhão, preço mínimo. Se não houver outro candidato,
lá se vai a Usiminãs para m-ãos mais felizes. Para construir
outra siderúrgica o próprio p_residerite da emjJfésa·calcula que
seriam necessários nada menos de 6_ bilhões. A explicação
para tão brutal diferença seria uma taxa de retorno, de 14%
ao ano, quando, historicamente, "a nível internacional, a taxa
de retorno do setor siderúrgico gírã.-erii· tOniO âe uma médía
de 7% ao ano". Os professores explicam o que isso sigriificá,
para concluir textualmente: "Em sínt~_se.;_ a adoção de parâme~
tros equivocados na avaliação,_ levou a fixação de um valor
extremamente baixo para a venda da empresa. Essa é uma
das origens do interesse dos possíveis compradores". Para
mím, não precisava mais. Teria apenas de procurar, e seria
fáCil, depois, de encontrar um terc_eiro _a quem eu pudesse
transferir tudo por 3 bilhões. Ou até mesmo por 2 bilhões.
Havia mais, entretanto. A forma de pagamento. Na "cesta
de moedas" cabia tudo, "inclusive papéis que não são moeda
solvente para nada, a não ser para este fim: Títulos__da_Díy_ida_
Agrária, cruzados bloqueados e principalmente Títulos da Dívida Externa, que são facilmente adquiridos no mercado internacional por menos de 30% e serão __ ac_e_itos pot" 70%, seu
valor de face". Para mim, podia parar aí. Tinha ainda mais.
Tudo de mais ê_ sobra, dizia-s-e na Bahia de meu tempo. Agora
tudo mudou, vivemos a era da ril.odemidade.
A Sr' Júnia Marise- Permite V. Ex• um aparte?
O SR_ NELSON CARNEIRO- Com muito prazer, eu
não queria me meter em briga de mineiro, mas V. Ex~ não
vai brigar ...
A S~ Jllnia Marise - Quero_ apenas saudar a posição.
que V. Ex~ adota, neste momento, na ·tribuna do SeÍlado
Federal, para fazer coro às vozes dos mineiros com relação
a esta questão da privatização da nossa Usimina_s. Cheguei
a este plenário, também, ~om a mesma disposição de V. Ex',
de registrar nos Anais desta Casa, em nome dO povo mirieiro,
a posição adotada por todos os segmentos da nossa sociedade
e as preocupações com relação aos destinos da Usiminas uma grande obra implantada pelo nosso saudoso Juscelino
Kubitschek- que tem sido, ao longo deste tempo, uma empresa lucrativa e em fase de modernização. Quero_ saudar
V. Ero, em Minas Gerais Os mineiros aprenderam a admirá-lo,
pelas posições adotadas por V. Ex• neste Senado da República
em favor do nosso País. Trago aqui a- expressão do nosso
sentimento, da nossa modernidade e, acima de tudo, do nosso
maiS fervoroso agradednlento pela voz que V. Ex' nessa tribuna expressa o sentimento do nosso povo.
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O SR_ NELSON CARNEIRO -Muito me honra a intervenção de V. Ex•, na qual vejo refletir todo o sentimento
da velha província montanhesa.
Muito grato a V. Ex•.
Continuo, Sr. Presidente. Leio:
_
Como se não bastasse, o edital permite comprar a empresa pela metade do seu capital - não é um milhão e setenta
e quatro, é a metade - através do artifício de dividir as_
ações, 50% ordinárias-e-50% preferenciais. Pior: "aS preferenciais serão vendidas num segundo leilão, sem preço mínimo".
Confesso a V. Ex~s que eu já estava pedindo aos céus que
prolongasse por muitos anos a vida de Agapito D_urão. Aquele
é que é amigo de fé. E os _dois econoniistas j:n_i_neiros perOravam: .. 0 modelo BNDES de privatização deixa sem resposta
a questão crucial que tem sido reiterada por autores tão respeitados quanto lgnácio Rangel: em condições, normais, existem
capitais privados realmente dispostos a ocupar o-lugar do
Estado na economia? No caso da Usiminas, Iião há resposta,
e o motivo é Claro. E peço a atenção de V. Ex~s para como
con-::luiam os dois economistas. Estão doando a empresa e,
de graça, todo mundo quer".
Como V. Ex~ sabem não entendo patavina de siderurgia.
Mas, se é de graça que o Governo pretende _se desfazer da
usina de Ipatinga, estou na fila, mesmo com a conta em vermelho na Susen.
O Sr. Lourival Baptista- Permite:_me V. EX" um aparte?
O SR- NELSON CARNEIRO- Poís- não:
O Sr. Lourival Baptista- Senador Nelson Carneiro, pretendia fazer o meu proriunciamento e lOgó- depois me retirar,
porque tinha uma consulta marcada. Mas, V. Ex• (ii_ss_e que
iria fazer um pronunciamento e queria que eu assiStisse, porque iria haver uma sociedade e V. Ex• quefía- que eu Josse_
seu sócio. Então, estou aquí para ouvir V. Ex~ e saber quando
é que vamos fazer esta sociedade.
O SR- NELSON CARNEIRO - Vou concluir, criando
a sociedade. Todos nós temos o direito de participar do que
é bom.
O Sr. Elcio Álvares- Permite V. Ex• um aparte?
O SR_ NELSON CARNEIRO -Pois não.
O Sr. Elcio Álvares - Confesso que a intervenção da
nobre Senadora Júnia Marise me deu ânimo para participar
do debate também. Não sou Senador por Minas Gerais, infelizmente, sou Senador pelo Espírito Santo, com muita honra.
Mas, invoco a minha mineiridade na certidão de idade. Nasci
em Minas Gerais, e como este assunto te(Il relação com Minas
Gerais, eu gostaria de dizer a V. Ex• que a primeira convocação
-conforme afirmou o Senador Lou_rival Baptista - de que
nós participássemos de um grande negócio, principalmente
aqueles como V. Ex• e nós, que não temos nenhum patrimônio, nenhuma empresa, apenas vivemos da nossa profissão,
seria provavelmente, a redenção económica tão privilegiada
que nos daria assento ao jantar do Senador Raimundo Lira,
que V. Ex• invocou aqui muito-bem. Mas eu gOSfãfiã.-de assinalar o seguinte: o problema da Usiminas está sendo colocado
de uma maneira muito inteligente. V. Ex~ está mostrando
exatamente, pelo ponto capital para a convocação das atenções, isto é, pelo lado do humor, um problema da mais s_éria
realidade. Estamos até apreensivos no Espírito Santo, onde
temos a Companhia Siderúrigca de Tubarão-eTá começamos
a sentir o clamor das primeiras vozes, convocando a atenção
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de toda a representação do estado para o preço que está
sendo dado, também, à Companhia Siderúrgica de Tubarão,
num primeiro momerito de avaliação. Penso que e_sse assunto
é muito sério e muito grave. Creio que, na questão da privatização das empresas brasileiras, o Senado da República tem
que tomar uma posição para apurar a fundo qual o mecanismo
que impele a venda dessas empresas, para um preço tão avultado, que dá margem a artigos como os desses dois ilustres
economistas mineiros. E. V. Ex~ o traz à Casa, de uma maneira
muito inteligente e brilhante, eu diria, até com uma dose
de humor muito forte, que convoca a todos nós para a gravidade do problema. Começa hoje com a Usiminas, mas não
tenho dúvida alguma que, ao lado dos Senadores João Calmoh, Gerson Camata e de todos aqueles que são dedicados
aos problemas do Espírito Santo, nós, também, traremos o
segundo capftulo dessa fala, quando, a Companhia Siderúrgica
de Tubarão, a exemplo da Usiminas, também estiver sendo
privatizada nesses moldes, em que todos nós seremos participantes de um grande negócio. O que é maiS lamentável para
nós é que o Estado vai se enfraquecer, porque sabemos muito
bem que, nesses momentos em que grandes empresas são
privatizadas, não só o Estado perde, em matéria de emprego
mas também ocorre a chegada de grupos, talvez, não afinados
com a proposta de progresso do Estado. Então, participo,
animado pela intervenção da nobre Senadora Júnia Marise,
e, também, invocando a minha condição mineira de nascimento, ·pot'que se a sociedade for boa, conforme V. Ex• se
referiu, então todos seremos solidários essa riova socíeaade.
Como V. Ex• diz, gratuita, temos que entrar e qualquer rilaner-ra. Agradeço a V. Ex•.
O SR- NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. EX', mas
quero fazer apenas uma restrição. Acredito que o segundo
capítulo não será escrito pelos espfrito-santenses. Há a possibilidade de o segundo vir do Rio Grande do Sul.
Sr. Presidente, como V. Ex•~ sabem, não entendo patavina de siderurgia mas, se é e graça, que o Governo pretende
se desfazer da Usina de Ipatinga, estou na fila, mesmo com
a conta em vermelho na Susen. Preciso de sócios, inclusiye
para dividir os lucros da revenda e pagar menos Imposto
de Renda.
O ~r. Pedro Simon --Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Concedo o aparte ao
nobre Senador Pedro Siriton.
O Sr. Pedro Simon -Ilustre Senador Nelson CarneírO-,
V. Ex• está apresentando uma ariálise profundamente significativa em um dos pontos· que considero mais importantes
neste País. J?iz bem V. Ex•. o segundo capítulo, talvez antes
do Espírito Santo, Será vivido pela Aços Finos Piréltini~ do
Rio Grande do Sul, que já está a fila, com comissão espeCial
preparando a sua privatização. Dizia eu, outro dia, que me
preocupava a questão da Aços Finos Piratini, porque o governo do Estado tinha um compromisso de duplicá-la antes de
privatizá-la. Ela foi construída pelo governo do Estado do
Rio Grande do Sul, o Governo Federal foi lá e a ganhou
de graça. Ela não é do GOverno! S~v. Ex~ .me permite, é
um capítulo que tem tudo o que V. Ex' está dizendo e algo
mais: o góverno Estadual construiu e apr9ntou a Aços Finos
Piratini, deu-a ao Governo Federal, que tinha o compromisso
de duplicá-la, mas ele não o fez e, agora, vai fazer uma distribuição como essa a que V. Ex' se referiu. V. Er. diz que
os t1lulos agrários estão sendo hoje comercializados a 30% ...
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O SR. NELSON CARNEIRO SirriOri~-o-S

Não. Senador Pedro

títulõs da dívida pública, no mercado internacional,

estão a 30%. V. Ex~ pode comprar nas bolsas de títulos dos
Estados Unidos por 30%, e nós v3rri0s acolhê-los pai 70%!
O Sr. Pedro Simon - Npbre Senador~ e os títulos agrários
serão acolhidos por 100%!
O SR. NELSON CARNEIRO -Os títulos agrários serão
pelo valor total; veja V. Ex•, é o que dizem os economistas:
eu não entendo disso.
O Sr. Pedro Simon- Nobre Senador Nelson Carneiro,
aí temos que acrescentar um pequeno item: depois, a empresa
uma vez consolidada terá que desenvolver e avançar; o BNDS
dá o dinheiro, que não quer dar agora porque não quer limpar
a empresa. Aliás, ao contrário, quer desmoralizar a empresa
pública, ridicularizá-la; dizem que está quebrada, que não
tem condições, que é um fracasso, como fizeram com o Lloyd
e, depois, querem privatizá~Ia. V. Ex• tem razão. Acho que
os nobres Senadores de Minas Gerais e do Espírito Santo
têm razão. Creio que se quisermos, realmente, com seriedade,
tratar da dívida pública, ela terá que passar pelo Congresso
Nacional. Temos que ser ouvidos s_obr_e__e_ssa_ matéria ou então
que se faça um leilão público que a Nação inteira possa acom·
panhar. Negócio- feito eni gabinete fechado, do qual só toma~
mos c_onhecimento da_ma_neira como está sendo prevista, vai
dar um escândalo que não sei se haverá resistência. V. Ex•
está fazendo um discurso_da ma_ior_importância. É muito melhor V. Ex• fazer o discurso que está fazendo agora, prevenindo, para o Governo poder ver, do que v. Ex• subir à tribuna
e pedir uma CPI para ver o que aconteceu. Acho que V.
Er-, com o brilhantismO, com a competência que lhe é característica, no- estilo leve; com-o seu tradicional colaborador d_e
sempre, de tantos e tantos anos, Agapito Durão, está lhe
trazendo a orientação de que da malícia do pronunciamento
de V. Ex~ tem a advertência: que o Governo veja hoje para
que depois não apareça urna CPI, para fazer um levantamento
do que está acontecendo; modernidade não é colocar a mão
no dinheiro, modernidade não é brincar com o patrimônio
público. Quand_o_foram construídas essaS empi'esãs~ diga-se
de passagem, o Dr. Juscelino não as tiNU de nenhum capital
privado. Não havia quem quisesse construir, fez porque se
não fosse o Governo a iniciativa privada não teria feito. E
querer, de repente, brincar com um patrmónio dessa natureza,
as conseqüências serão mais sérfã.s de que o Governo poderá
imaginar. É mais importante, atrás da malícia, da brincadeira
do discurso de V. Ex~, do tom em que é dito, sentir a profundidade do que V. Ex~ está dizendo, do que daqui a um, dois
ou seis meses, o Senador Nelson Carneiro subir à tribuna
e solicitar uma comissão de inquérito, sobre essa ou sobre
a aços Finos Piratini, no Rio Grande do Sul.
O SR. NELSON CARNEIRO -

Muito obrigado a V.

Ex•
O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO- Ouço V. Ex•, com muito
prazer.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senã.dor Nelson Carnei-ro, o estilo de Agapito Durão é o soft, de maneira muito
certa colocando o problema da privatizaçãO dessas empresas.
Veja V. Ex~, essas empresas são essenci_as_ para o desenvolvimento do Brasil, e desde a sua fundação não negociavam
diretamente os seus produtos, havia em torno de cada uma
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dessas empresas distribuidores dos produtos da Siderúrgica
Nacional a qualquer outro, e esses distribuidores eram as
que ganhavam dinheiro. As empresas trabalhavam no vermelho, mas os distribuidores, que têm apenas uma máquina de
escrever para fatorar a mercadoria que distribuíam, enriqueceram. É a mesma história de não ter cabra e vender cabrito.
Governei o Maranhão durante três anos e tive a oportunidade
de ver que o -maior graneleiro do mundo ía todo mês ao
MaraTihão. O Barge Star, uma vez por mês, ía a São Luís
· buscar minério de ferro, levava 350 mil toneladas de minério
de ferro de Carajás para roterdã. E havia os navios também
da Ásia, da Coréia, que só podiam ir Uma vez, de seis em
seis meses, buscar o minério -de ferro de ·carajás pata as suas
siderúrgicas. Então, não entendo como é que levam o minério
de ferro para tão longe e conseguem ganhar dinheiro, e as
empresas do Brasil foram levadas a essa posição de, na boca
da mina, ter prejuízo. Na hora de privatizar vemos que se
há alguém interessado em comprar, é porque elas são rentáveis, se não o fossem mesmo que o Govem_o quisesse vender
não haveria ninguém para comprar. Estamos preocupados,
que isso não seja o que V. Ex' está mostrando, "um negócio
da China feito no -Brasil", onde não se sabe como a nossa
indústria dt: base vai funcionar na hora- ém que o País não
tiver mais esse tipo de indústria. Quero parabenizar V. Ex•
e dizer que foi um crédito, na tarde de hoje, ouvir o pronunciamento e Agapito Durão.
O SR. NESLON CARNEIRO - Muito obrigado a
V. Ex•
O Sr. Oziel Canu~iro ":":"":V. Ext me permite um aparte?
O SR. l'jELSON CARNEIRO ....; Nobre Senador Oziel
Carn_eii'O sempre é um prazer. Somos ~'cainei!Os", mas nem
· ·
·- ·
sempre tranqUilOs.
O Sr. Oziel Carneiro-Não sei se vou apartear o Agapito
Durão ou o nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO que está ausente.

É melhor o Agapito,

O Sr. Oziel Carneiro - Que ele, onde estiver, possa
nos ouvir, como V. Ex~ o fará agora. Será um praZer. Mas
gostaria de dizer que o problema de desestatização ou privatização ·ou a permanência do Estfdo na economia produtiva.
é uma questão de opção. E, sem dúvida nenhuma, se fizemos
a opção pelo regime capitalista, não tenho dúvida de que
o Estado deve se retirar da área produtiva para se situar,
com mais eficiência, exatamente naquilo que a sociedade lhe
impõe, que é tratar da saúde, da educação, do transporte,
da segurança etc. Mas, no caso específico da empresa que
V. Ex~ faz referência ao edital, já publicado pelo GoVerno,
parece-me que, na elaboração do edital, funcionou mais a
"sabedoria" do economista do que, efetivame-nte, de um comerciante, de um empresário. Na realidade, a Usiminas é,
talvez, uma das empresas de siderurgia mais modernas do
mundo e oferece uma das maiores rentabilidades. Eu não
gostaria de discutir a venda da Usiminas sob e_~e_ aspecto
ela é altamente rentável, apenas está inserida naquele contexto
de opção de presença do Estado na economia produtiv:a. Infelizmente, no Brasil, quando se pretende fazer um negócio
de interesse da sociedade, não há a sabedoria empresarial,
mas há, muitas vezes, a obtusidade política, e no caso desse
edital foi o que aconteceu. Pelo que li na imprensa e pelo
que ouvi, creio que a avaliação é excessivament!! baixa, pois
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uma '!mpresa que fatura 2 billiões de dólares mês/ano, dificilmente pode ser vendida por um bilhão e meio de dólares.
Por outro lado, se vamos ven-der uma empresa que representa --vamos dizer, na linguagem popular- o "filé" das
estatais brasileiras, é evidente que, no encaminhamento dessa
venda, desse edital, deveríamos, sem dúvida nenhuma, colocar a "carne trazeira", o Hosso", que dizer, aquela-s empresas
estatais im•iáveis,- sem rentabilidade e que causam prejuízo
à sociedade brasileira. Quanto ao seu personagem,-o AgapitO,
eu gostaria de felicitá-lo pela maneira inteligente, pela sátira
construtiva que usou para enfocar urn" problema tão sério,
e que, a exemplo do que falou u nobre Senador pelo Rio
Grande do Sul, Pedro Simon, poderá dar a todos nós, no
futuro, aborrecimentos, para verificarmos efetivaf.nrente comO
foi realizado esse negócio. Muito obrigado.
O SR. NElSON CARNEIRO - Muito .Qbngado a V.
Exf.
Continuo, Sr. Presidente: preciso de sócios, inclusive para
dividir os lucros da revenda, porque não vou fi_Car COm a
usiha. O primeirO iõovimento'é ·ver~quem-<J_tiérCOmprar para
revendêRla. Compro barato, vou ganhar na troca, inclusive
para dividir os lucros da revenda e pagar menos Imposto
de Renda.
O Sr. Pedro Simon (fora do microfone.)- Vamos vender
pelo preço justo.
O SR. NELSON CARNEIRO- Pelo preço justo.
Também dinheiro-não será problema.
Srs. Senadores, conseguiremos_ do BNDES as me~mas
condições dos felizes compradores daAracruz. Se o Presidente
Lafaiete Coutinho quiser ser tão bonzinho quanto seu anteces'sor, o Banco do Brasil emprestará o necessário para adquirir
a empresa, e que, pelos cálculos citados, deve ser mais barata
q~e uma empresa aérea. Também a Petrobrás não nos desamR
parará. Pleiteamos um pequeno adiantamento, ·com o compraR
misso de só utilizarmos seus combustíveis. No último caso,
recorrerríamos ao PC, PaUlo César, membi'O aa- Comissáo
Executiva -do PMDB do Rio de Janeiro, meu cãrO Divaldo
,. __
Suruagy.
O convite é eXtei:iSivo· a iodos os nobres colegas, acima
de ideologias e partidos. Não precisa dinheiro. Bastam cara
e coragem, a jugar pelo que dizem os economistas, que, além
de economistas, são professores da UFMG e, principalmente,
são mineiros. -Que tal se convidássemos também o D.Osso Itamar Franco? Será que não haveria iiJ.cõíriJ?álibilidiide entre
o exercício-da Vice-Presidên.,cia e a presidência -da UsirriiD.<is?
Esta é a questão de ordem que desejo formUlar a V. Ex•,
Sr. Presidente, ao tf:rmo desta breve oração. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Concedo
a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
O SR. RONALDO ARAGÁO (PMDB- RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srt' Senadora, Srs.
Senadores, o que me traz hoje à tribuna do Senado Federal
é o meu Estado especialmente o Município de Guajará-Mirim.
Guajáiá-Mirim e Porto Velho são-os dois Municípíofri:tais
antigos do Estado de Rondânia. Por GuajaráMMirim, em tempos idos, iniciou-se a penetração do Estado de Rondônia,
antigo Território do Guapore, daqueles que vinham do Mato
Grosso pelos rios Mamoré e GUaporé.
Guajará-Mirim teve a sua fase áurea de desenvolvimento
quando várias famílias, até do exterior, optaram em residir
naquela comunidade quando da consti-ução da Estrada de
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Ferro Madeira-Mamoré. Havia· uma integração entre árabes
e judeus, que viviam em harmonia entre si, que criaram suas
famílias, tendo como meio_ de vid_a o intercâmbio comercial
entre a Bolívia e o Brasil.
O Município cõmeçou o seu desenvolvimento d!!_Sde os
idos do iníciO do século. Era pujante, rico, cOm uma população
cujo status de vida era alto, as famílias podiam mandar seus
filhos estudarem em Belém, no Rio de Janeiro ou em outras
capitais do País.
· · Essa fase de pujança e economia farta passou. GuajaráMirim hoje é um município fadado a desaparecer economicamente do cenário do Estado de Rondônia, pois hâó tem
economia e, sua população não tem realmente do que viver,
visto que vivia, cóino disse anteriormente, desse intercâmbio
Córiiereial entre o Brasil, de um lado com Guajará-Mirim,
e do outro Guaiara-Mirim, na Bolívia, Hoje, o comércio desapareceu do lado de GuaJará-Mirim, nãohá condições de competir em termos comer~ais, já que o· que vem da Bolívia
é muito mais barato do que, o que se leva de Guajará-Mirim
para vender na Bolívia.
Este comércio existia porqUe vendíamos ó 6leo, o arroz~ .
o. feijão, o tecido, manufaturados, enfim, ti.ido aquilo que
produzíamos no lado brasileiro. E hoje eStá ocorrendo o inverso. !:fá uma zona livre do lado daBoUvia, negociando mercadorias de outros países, muito maiS- baratas do que do lado
brasileiro.
~
Guajará-Mirim, em outra épOca, era grande produtora
e compradora de castanha-do-pará, ativídade que empregava
centenas e centenas de munícipes. Era grande produtora e
compradora de borracha. Tanto era asslm~-que forani·-Cõiistruídas duas fábricas neste município, que absorviam em média mais de 1.000- pesSoas, direta e indiretamente chegando
a mais de 3.000 pessoas, que dependiam do comércio da castanhaRdo-pará e da borracha.
Hoje, a castanha não tem preço, não compensando mais
ser apanfi3da e sua amêndoa é vendida por preço tão irrisório:·
A_ borracha não tem pr~ço. As fábricas foram tOtalmente
desativadas, trazendo a miséria pata o Município de GuajaráMirim. hoje, o desespero da população daquele mu:nicfpio
é muito grande. Recordo neste momento que lá, em GuajaráMirim, nãO há a economia do "feijão..:coril-arfoz" do ex-Ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega e, muito menos, a
economia do atua! Miriístro da Eçonomia, Fazenda e Planejamento, Marcílio Marques Moreira, que é a de colocar a "carne
nesse feijão-coin-arrOz", como disse aqui anteriormente o Senador Nelson Carneiro.
Logo, aquele município encontra-se hoje numa situação
de calamidade.
Sr. Presidente, Srs. Senadore_s, o Município de GuafaráMirini,-na divisa do Brasil com a BOlívia, no centro da mata,
naquela região, antes tão promiSsor, hoje se encontra na estagnação. Como se isso não bastasse, c.riaram=-se nesse muniCípioas zonas biológicas, as áteas indígenas e as áreas extrativistas.
E a única área no'·-município- que havia para a pro-dução de
grãos, por um erro cartográfico, foi incluída na zona extratiR
vista. Hoje, aqueles que produziam até para o seu próprio
sustento, estão proibidos de fazê-lo.
É _mais uma desgraça que se abate sobre o Município
de Guajará-Mirim, que hoje encon~ra-se totalmente proibido
de produzir grãos para até o sustento daquelas famflias que
optaram por viver naquel3; região.
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No ano passado a Câmara _federal aprovou a criação
de um~- z?~a de livre comércio para Guajará~Mirim, que seria,
em pnnciplO, a salvação daquela gente e daquele município.
A criação, da zona de livre comércio aguarda a apreciação
da Comissão de Assuntos_ Económicos do Senado_ .Federal.
Há muito a decisão vai sendo procrastinada, -Pelo Govern_o
d~s descarmsados como tem sido propalada por esse Brasil,
nao tendo curso esse projeto, e Guajará-Mirim, com a demora
da aprovação dessa zona de livre comércio, o município só
tem uma saída, acabar como município. Não há fonte de
:e~da .no município, não á o extrativismo,_ devidoa6s pteç_OS
rrnsónos da castanha-do-pará e da borracha e também pelã
proibição de extração da ma.d~ira.
E, por último, foi a da zona de prodUçãO de grãOs, inCorporada à zona de extrativismo, e proibida a sua exploração
pelos caboclos e por aquelas pessoas que optaram por viver
naquela região, de produção de grãos.
O Sr. Gerson Camata- V. Ex~ permite um aparte!
O SR- RONALDO ARAGÃO- Ouço V. Ex• comlllU:ito
prazer, Senador Gerson Cama ta.
O Sr. Gerson Camata--Senador Ronaldo Aragão, tenho
acompanhado o empenho, o esforço, o zelo, o carinho e o
espírito de luta que V. Ex• sempre demonstra na defesa das
causas do seu estado. Estamos nos preparando para a EC0-92,
Conferência Mundial do Meio Ambiente, que será realizada
no Rio de Janeiro. Essa conferência vaí tentar faZer com
que se possa conciliar o desenvolvimento com a preservação
ambiental, para que se preserve na face da terra a espéCie
humana e para que a terra possa produzir alimentos, mine~ais
e que ela possa, também, ser conservada. Ouvindo V. Ex\
lembro-me que há 15 dias encontrei com um capixaba que
vive em Guajará-Mirim. Ele participa do mesmo empenho
que V. Ex~ demonstrá aqui na qualidade de representante
do povo de todo o Estado de Roridônia, e também daquele
município. Ele me dizia que não há mais condição de se trabalhar na agricultura no Município de Guajatá-Mirim. E; até
brincando, disse que ou ia-tentar casar com uma índia e pedir
para ser anexado a uma tribo daquela para virar índio, ou
fazer com que os filho$ deles se filiassem a qualquer tribo,
que os aceitassem, porque aí eles poderiam viver como _índio,
o-que es_tá melhor do que como agricultor.-Disse que há coisa
de dez anos os índios queriam ser agricultores; agora os agricultores querem ser índios, pois têm melhores condições de Vida,
mais reserva florestal para atuar e menos fiscalização. De
modo que, o que esse eleitor de V. E~. esse_coestaduano
que emigrou para o Estado de Ron4ônia _!lle di~ia, ço~fere
exatamente com o que V. Ex• traz aqui. Acredito que esses
excessos que ocorreram agora possam, na Conferêi_lcia da
EC0-92, começat a se acertar, porque esses movim_~ntos são
muito pendulares; às vezes, vão muito' para urri lado, depois
vão um pouquinho para o outro e acerta no centro. q p_êndulo
se acerta. Não sei se em 1992 ainda haverá agricultores_naquela
região, se eles não terão desanimado,.mas penso que-a fala
de V. Er, essa sua luta constante pelo desenvolvimento do
seu estado, para que se equilibre o desenvolvimento coro a
preservação do meio ambiente já_ é uri.I princípio; um.--p-repã-rativo, para essa Conferéncia EC0-92. A posição dos países
que querem usar a terra, os frutos e os :ãiinerais da te_rra
e preservá-la, vai se fazer com que essa preservação seja equilibrada com um processo de exploração da riqueza que a terra
pode proporcionar ao bem-estar e ao conforto do ser humano.
Cumprimento mais uma vez V. EX' pelo seu empenho, pelo
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seu esforço, pelo espírito de luta que V. Ex• demonstra em
fazer com que, rapidamente, se chegue a esse equilíbrio antes
que os agricultores peçam para se tornar índio, como dizia
esse capíxaba que citei há pouco.
O SR. RONALDO ARAGÃO -Agradeço a V. Ex', nobre
SenaU.or Gérson Camata. É verdade o que disse o capixaba
que optou por morar em Rondônia e na região de Guajará-Mirim.
Hoje, veja só V. Ex~, quando o Ibama está proibindo
literalmente a exploração da mãâeira.._ o índio vende essa madeira da reserva indígena sem nenhum problema; está devastando as áreas indígenas e não vemos nenhum empenho da
Funai em resolver esse problema. Inclusive, tive uma conversa
com um cacique e ele dizia o seguinte: "Nós estamos agora
vendendo a madeira, quando acabar, vamos Vend"er a terra".
Diz muito bem o seu coestaduano que emigrou para Rondônia - e são muitos os que estão em várias r~giões do
Estado de ~ondônia - __ de que hoje é melhor ser índio do
que, agricultor, porque o índio é cOnsiderado como o menor,
sem responsabilidade e, com isso, está vendendo na sua reserva toda a madeira, vivendo bem, comprando carro, avião,
caminhonete, Santãna 7-QOO. Houve um erro cartográfico--em
Guajará-Mirim; e a única área que existia para o plantio de
arroz e feijão foi englobada como área extrativista. Está-se
lutando para que se corrija esse erro e é a coisa_Ifiàis-difícil
do mundo. Então, veja bem V. Ex• a dificuldade que temos
para desenvolver o Estado de Rondônia .. E_quando se fala
- n~ EC0-92 - que me parece mais uma conferência para
ditar os rumos_ de desenvolvimento do Brasil e principalmente
da Amazônia, porque ninquém fala hoje na poluição nas grandes potências; ninguém fala, hoje, na poluição nos Estados
Unidos; ninguém fala, hoje, na poluição da França; ninguém
fala, hoje, na poluição da União Soviética; Dinguém fala,
hoje, n~ poluição de Chernobyl. Hoje, fala-se que a região
amazômca está sendo destruída pela irresponsabilidade daqueles que optaram em viver lá,_ o que não é verdade. Parece-me
muito perigoso é que na EC0-92 queiram ditar os caminhos
do desenvolvimento nacional, usando para isso o empecilho
de empréstimos internacionais. E, para que V. Ex~ e esta
Casa tomem conhecimento, a cada dia tornam-se mais difíceis,
a cada dia colocam -se mais empecilhos aos empréstimos à
Amazónia, a cada dia têm-se mais má vo11tade para com a
nossa região. O desenvolvimento elétrico da Amazônia está
emperrado; e para que V. Ex~ tenha uma idéia, eu aqui citei
reiteradamente em pronunciamento anterior o problema da
hidroelétrica de Samuel, problema da hidroelétrica de Mansos, o problema da hidroelétiíca de Balbina. Existe utna orquestração para que não se careie recursos para a solução
do problema energético da região amazónica, com a falácia
de dizer que há uma destruição na Amazônia._ E _o que- é
pior, é que grupos brasileiros também estão nessa;_irupo de
compatriotas que nunca foram na Amazônia querem fazer
rasília, ditando regras para o desenvolvimento à Amazônia.
P?rque, quando se fala em Amazónia, coloca-se lá a malária,
mas nunca se tem um plano para acabar com a malári~; quando
se fala na AmaZônia do problema de leishmaniose, o problema
da hepatite e se começa a fazer planos, daqui de Brasília,
do Rio de Janeiro; de gabinetes com ar-condicionado; e asSim
quere-m resolver o problema da Amazónia, ditando regras
na França, ditando regras na Inglaterra, ditando regras no
Japão. E tivemos a notícia de que um dirigente internacional
da maior responsabilidade de colocar a soberania, relativa
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para a Amazônia. Nós não podemos aceitar esse tipo de colo-
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e viu de perto as dificuldades que temos na região da Amazônia
Ocidental, e em toda a região da Amazônia Ocidental, e
E é por isso,-Sr. PiesideDte,-srS-. Senadores, que os muniem toda a região_çl;i_ Amazônia lega~._.é_ preciso que: se faça
cípios do meu estado, começando por Guajará-Mirim, estão
alguma coisa. TerUQs dito aqui,.~iariaQien~e_, _chamado._a fJ,ten-:
na iminência da falência, porque existe orquestração internação e, o que e'stanioS vendo no Brasil é a xenofobia da EC0-92.
Por mais que-·se coloque a p-rogrnm~ção que a E_C0-92 vai
cional para que a Amazônia seja preservada. Mas preservada
de que maneira, onde_ se tira o homem e se deixa a mata. _ discutir, o meio ambiente internacional~ se olharmos direta___ _ __ _
___ _
_ ___ _
mente,...
É preciso que haja uma compatibilização entre a natureza
e o homem.
·.. ()Sr. César DiSS- Permita-me V. Ex• um aparte? ·
Coma vamos desenvolver essa região?__ _
__ O SR- RONALDO ARAGÁO -'"Ouvirei V: Ex•, nobre.
Não é a natureza que eStá preoc~pàndó; grUpos ititemaSep.ad_or César Dias, eril s_egulda.
. .
.
cionáis-·estão interessàdos é na expforação do seu minériO,
._a que se dirige? Para que serve"? Apenas p~~a mo~ito
é na exploração do seu petróleo; é na competitividade entre
rizar o problema da Amazónia. --s-6 isso. o que eu vejo é
o comércio e a produção ·daquela _re.gião-com a costa-oeste __ que vai uma orquestração de ~pos internacionais para nos
americana. Por isso é que colOCam os maiores entraves, quantoma~ a Amazôniâ. __ Ninguém fala na_ poluição da Europa,
do se quer arranjar recursos para a_ BR-364, fazendo a ligação
cta:_}\m~rica do Norte. Só se fala em poluição e na destruição
com o Pacífico.
da Amazônia e de seus riOs-. O que não é verdade. Inclusive,
Fala-se tOdos- os dias nesta Casa, neste Congresso, mas
fizemos uma Comissão Parlamentar de Inquérito, da qual
fica restrito a quati'o paredes. _
_
- ;_ .-,---- _ - era Relator o Senador JarDas Passarinho, que é hoje o Minis~
E o que nós estamos vendo é que a Amazónia não precisa téri'o da Justiça, e provamos que a orquestraçã<' inter~acioniil
de esmola, a Amazônia precisa de ajuda para o seu ~esenvol era uma falácia. Existia nã. Aniazónia tim desmatamento de
vimento e para ajudar este Pais_ a_ sair da crise em que está;
12,7%, -mas não se falava em 88% de preservélção. Ent~o, __
a Amazônia é viável, ·o -que-- não é Viável é- a xenofobia em essa é a Orquestração que se faz nO miJ..ndo in-teiro-com relação
relação a Amazônia.
.â Amazônia.
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, venho, ma1s
Ouço, com piazer, o aparte do nç_>~re S~nador César
- -- -- uma vez, à tribuna deste senado chamar ã atenção do Governo Dias.
Federal, dos órgãos responsáveis peio desenvolvimento de~ta
o Sr. César Dlas - Nobre Senador Ronaldo Aragão,
Nação, que é precisO "faier as coisas com ~eriedade; é prec1~0 como pertenço, também, à bancada da Amazônia, gostaria
que esta Nação tenha um rumo; é prec1so que esta Naça? de introduzir, a(Juí, um novo terriiO que estudamos em relação
não se ajoelhe diante daqueles que querem faz:r do B~as~l à EC0-92, é o "_ecoamazonogogo' ... São os d~magogos que
gato e sapato. É preciso que esta Nação tenha altivez e digm- falam da Amazônia e que nada conhecem da Amazónia. Hoje,
dade.
para mim, é um pesadelo saber-que existe um fórum-iriternao Sr. Júlio Campos- Nobre Senador, V. Ex• me permite cio"n'al, com c_onselheiros internaciOnais qu"erertdO dorriinar toum aparte?
talmente a Amazônia. Recentemente, soubemO:s que o_ GoO SR. RONALDO ARAGÃO- Oiiço V. Ex•, Senador verno Federal está querendo decretar uina área! 52% do Estado de_ Roraima, e- àiar;nesse- espaçO~ a Nação Ianomami. _
Júlio Campos, homem da região.
-A,clio riluito perigoSo permitirmos que isso aconteça,_ pOrque,
0 Sr. Júlio Campos- Eu estava em meu gabinete, ou~n- nó futuro, os índios-cdessa região poderão solicitar apoio inter:
do o vosso pronunciamento, e fiz questão de vir a este plenáno, nacional e, depois, teremos um conflitO ~entro da nossa sobepara trazer a V. Ex• a solidariedade de toda a bancada da rania. Para mim, é iíin pesadel<) o que está acontecendo com
Amazônia, na qual formamos juntos, representando cerc~ a Amazônia. RecçfiteiD.ente, V. Ex~ falou sobre a BR-364,
de 27 senadores que compõe esta Casa.
_
__
que teve o seu firiandamento sustado. Quem sabe se os orga~
São de muitâ- impori:ãncla as suas Palã.vrãs, paTa que a nismos internacionaiS estão querendo, hoje, a Amazónia para,
Nação brasileira tome conhecimento do que vem ocorrendo mais tarde, colocar Já os seus excedentes demográficos e,
no seu Estado de Rondônia, e também no Mato Grosso. no futuro, explorar a biota universal, que é 1/10 do nosso
O norte do Mato Grosso está vivendo dias nebulosos com Planeta, a nossa-querida Amazônia? Faço, hoje, este pequeno
relação a esta situação ecológica que, a cada dia, toma conta aparte; nobre Senador, porque tenho muita preocupação com
do nosso país. E nós queremnS dizer que somos ecologistas, relação a nossa Amazônia. Na semana passada, eu fiZ uma
defendemos a ecologia, mas_ não ac_eitamos, de maneira· algu- visita aos- índios iãõomamis. Eles estão- morierido- de fome,
ma, a maneira como vem- sendo posicionado deten:ninado.s estão mol)'endo de ·malária, OncocerCose, leisermaniose, hesegmentos- da socie~ade brasileira, e até internaci<;mal, com patite- e até cirrose •. -po.r desnutrição. Os organismos intemarelação à situação da Amazónia brasileira. Porque, se_ náo cionaís: fazem todo ·o _esta:r:_dalhaço~ -mas eu não vejo entrar
houver uma providência urgente por parte do Goveino Fede- nenhum cent de dólar para proteger a Nação Ianomami. Preciral, nós teremos a maior crise de fome na nossa região. Porque samos unir a bancada da Amazônia, e temos aqui; -neste plenánão se pode plantar, não se pode fazer nada, porque tudo rio, 25% dos votos. Se nos unirmos, poderemos revirar essa
é ecologia.
_. .
.. .
ecofobia que exist~: na Amazônia. Muito obrigado.
EntãO, quero dizer a V. EX' que nós estamos aqui para
O SR- RONALDO ARAGÃO~ Agradeço a V. EX', Senatrazer õ nosso respeito e a nossa solidariedade e a certeza
de que esse -alerta de V. Ex; é .dos ~~is importantes para dor César Dias, homem vindo de Roraima, da área social,
que conhece esse problema e está interessado na sua solução;
o povo braSileiro.
- - ··.
-.
·
OSR- RONALDOARAGAO-Agradeço a V. Ex•, Sena- não é daqueles que conhecem o problema somente através
dor Júlio Campos. V. Ex' que foi governador, que teve a de revistas e dos gabinetes acarpetados com ar condicionado
responsabilidade de governar o Estado do Mato. Grosso sabe_ de Brasília; que ditam regras neste País.
cação!
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Mas, Sr. Presidente, eu queiri voltar a falar do Município
de Guajará-Mirim com todas essas dificuldades.
-;
O SR. PRESIDENTE (Márcio J:.,acerda) - O tempo de
V. Ex• está encerrado, nobre Senador Ronaldo Aragão.
O SR. RONALDO ARAGÃO- Só para terminar, com
a aquiescência e benevolência de V. Ex•.
Aí se faz a propaganda na imprensa nacional de que
Rondônia é o centro do n_arcotráfico, de que Rondônia é
o centro da distribuição de cocaína. Nã9 quero aqui defender
o narcotráfico, que considero uma das coisas mais abomináveis
deste século; acho que a culpa é do Governo, que não fiscaliza.
Não há na região de Guijará-Mirim condições para a Polícia
Federal trabalhar, porque não tem carro nem combustível,
e por ali penetra a cocaína virida c;la Bolívia.
Mas aí me fez uma pergunta um cidadão que mora naquela região: "e se isso for verdade, Senador~ o povo vãi viver
de quê? De que é que o Povo vai viver? Porque o Governo
está proibindo de se trabalhar?". O GoVerno está proibindo
que o cidadão plante para o sustento-da sua própria família.
O Goverrio está parando o progresso daquela região. O poVo
tem que ter uma saída. Infelizmente, a saída é essa, abominável, a do chamado narcotráfico, que precisamos exorcizar
o mais rápido- possível.
Para concluir, Sr. Presidente, o Estado de Rondônia não
é um estado-problema, é um estado-solução. O que ele necessita é ser tratado como um estado da Federação~ como ocorre
com os outros estados, porque essa gente foi para lá confiando"
nos programas do governo, com a propaganda do Governo,
com os projetas de assentamento do Incra, patrocinados pelo
Governo. E não é- justo _que esse mesmo Governo queira
condenar essa população -ao ·extermínio.
___ ~Sr. Presidente, quero, mais uma vez, sentir a reação das
minhas palavras, das minhas preocupações, se ultrapassam
o recinto do"'Senado Federal.
Para concluir, Sr. Presidente, quero registrar aqui a pfe"sença do Presidente da Assembléia Legislativa do meu estado,
Deputado Silvernani Santos, que se encoi:itfa na tribuna de
honra desta Casa. O j<;)Vem deputado exerceu se_u 1'~ mandato
comigo também na Assembléia Legislativa de Rondônia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
-

Durante o discurso do Sr. Ronaldo Aragão, o Sr. Mauro:
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Márcio Lacerda,· 29 -Secretário.O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Com a palavra
a Senadora Júnia Marise, última oradora inscrita.
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN - MG. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, quero registrar aqui o meu mais veemente
protesto contra a efetivação desse precipitado e danoso processo de privatização das Usjp_as Sidenirgic~s de Minas Gerais
S.A. - Usiminas_
Antes de mais nada, é inconcebível que o Governo brasileiro esteja querendo vender, como bem disse o nobre Senador
Nelson Carn~iro, por ãpenas 1 bilhão e 800 milhões de dólares
uma siderúrgica que cuStaria, no mínimo, cerca-de 15 bilhões
de dólares se fosse implantada hoje. Qualquer que tenha sido
o critério de avaliação usado para determinar o valor da U siminas, seu preço mínimo não deveria ter sidg arbitrado, como_,
fixou o BNDES.., em valores que não cob_re_m sequer o seu
próprio investimento realizado.
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Desde sua criação, por Juscelino Kubitschek em 1956,
recursos da ordem de cinco bilhões de dólares, conforme avaliações inclusive já divulgadas pela imprensa foram destinados
àquehi empresa.
Se deixarmos de lado a menção das frias cifras estatísticas,
veremos que a U siminas representou üin peSado sacrifício
para todos aqueles que trabalharam para a sua instalação
e consolidação, especialmente para os mineiros e para o Governo do Estado de Minas Gerais. -Desde a entrada em funcionamento, em 1962, até hoje,
milhares de trabalhadores vêm dando tudo de sí para que
a Usiminas seja hoje uma empresa lucrativa, que domina
tecnologia de ponta, que conta com excelentes recursos h~m:;t
nos, por ela mesma treinados, que detém fatías crescentes
de: mercado e que atua de maneira moderna e eficiente.
Por todos os motivos que acabei de alinhar, creio que
o Governo Federal quer - antes de tudo - que a venda
da Usiminas seja o modelo para o Programa de Destatização.
É óbvio que se ela for feita como está previsto no edital,
a privatização da Usiminas se desenvolverá rapidamente.
Quem não estará interessado em adquirir por preço insignificante uma empresa tão eficiente, uma empresa tão lucrativa?
Há um claro sentimento nas Minas Gerais de que o processo de privatização está começando por meu estado justamente porque temos a única siderúrgica e~tatal que orgulha
um povo, rentável, modema e com bom nível de produtividade.
Poderíamos até lembrar que o processo de alienação das
empresas estatais não nos parece em si inviável. Não tem
sentido o Estado ser proprietário de empresas que não dão
lucros, e mais do que isso, que, no passado, serviram até
de cabide de empregos.
Mas a Usiminas assume hoje, por todos os motiVos, o
ponto de partida desse programa que o Governo vem tentando
implementar neste País.
Mas, creio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que já começa
cometendo um grande equívoco nacional.
-0 que não entendemos, até agora, é o motivo pelo qual
o BNDES insiste em começar a alienação daS ·estatais através
de uma empresa que não dá prejuízo ao Estado nem onera
os cofres públicos.
Estamos lutando, em todas as frentes, para que isso não
ocoiTa, ápesar da autorização que foi concedida ao Gove_rno,
pelo Congresso Nacional, através da Lei n' 8.031, de 1990.
No momento económico em que estamos inseridos, não
há espaço para a privatização da nossa Usiminas nas condições
anunciadas. E iSto porque a recessão que submete o Brasil
a pesados sacrifícios e a um empobrecimento efetivo, provoca
a qUeda do valor patrimonial, traz a cOnseqüente baixa nas
cotações das ações das empresas e gera uma queda real também no nível de atividades económicas.- Vendendo-se uma
siderúrgica desse porte quando as ações em geral estão em
baixa, em plena recessão, não é o ,melhor caminho porque
se--trata de um real património público, um bem da comunidade cuja gestão nos envolve a todos.
Não podémos nos esquecer, também, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, que nesse impasse recessão -estagnação, yivemos
ainda o que poderíamos chamar de "risco Brasil". OJJ seja,
o País está incluído no rol das economias submeti4a,s a alto
risco. Desde a moratória decretada quando do Plano Bre$ser,
não conseguimos mais sair da chamada fa:tica vetinelha.
Do ponto de vista da USimirias, seria nielhor q-ue ex-aminasse a sua privatizaÇão depois de alienar as empresas-quebra-
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das, as deficitárias, pOr m-á gestão, -e- apóS a regularizaÇão
da situação das empresas estatais no nosso País. ·com o eilcaminhamento de solução negociada para a dívida externa, com
a normalização da vida económica brasileira e a volta do desenvolvimento interno, quando o·pat!ímônio aumenta e-valorizam-se as ações das nossas empresas.

Há ainda a considerar que o processo anunciado para
a privatização prevê a· adoção de moedas que não podemos
considerar como ac_ei_t_áveis, já que- Se trata- de património
público, comó já reafirmamos antes. É o caSo da ad..oção dos
títulos da dívida agrária, oS- TDAS, que ilão representarãO
efetivamente, reCeita para o Tesouro Nacional, nem recursos
para investimentos em Minas Gerais ou para, -o- deSenvolvimento tão reclamando pelo País. Vale dizer, Sr. Presidente,
que o Programa de privatização começa com a alienação de
uma empresa estatal e está sendo conduzido, apenas, para
que fiquemos livres de mais uma siderúrgica, independentemente do que isto vai ·representar? Nãcf acredito que foi
essa a disposição do CóngreSsó-·Nacional, quando aprovou
a Lei da Privatização.
Falei inicialmente dos motivos económicos porque eles
são os que causam mais- üripacto, -meSmo nas pessoas que
nada têm ver com essa processo. Mas, quero acrescentar também os motivos de ordem Social, igualmente Q04erosos, qUe
fazem com que nos posicionemos 3.inda mais_ frontalmente
contra a privatização· da Usiriiiila-s, na- forma autoritária que
vem sendo conduzida.
Quando se fala .em Usimhüi.s, fala-se também em lpatinga. A vida _de~ta cidade de tre~entos mil habit_a~es gifa· em_
tomo da siderúrgica. Cerca de 85 por cento- do ·orçamentO
do municípiO-vêm dos impostos pagos pela empresa. Qualquer
iniciativa que venha a mexer com a'usina, mexe com a Vid'ad
de seus mais de 13 mil t_raba_Ihadores. E -repercute também
na vida de milhões de outras pessoas e de comunidades do
vale do Aço que dependem direta ou indiretamente da empresa.O que mais angustia, hoje, os trabalhadores da UsimiO.asé saber que destino espera a série de serviços sedais-que
foram desenvolvidos pela empresa ao longo dos anos. QUerem
saber que fim vai ter a fundação São Francisco Xavier, que
administra um hospital com 400 leitos e que mantém uma
escola com 84turmas de estudantes. Os-operários da Usimirias
temem que a mudança do controle acionário do Goyemo
para empresas particulares represente o fim de todas essas
conquistas fundamentais.
A preocupação não s_e ~:estringe à educação e à saúde,
vai também para os aposentados que recebem complementação da caixa de empregados. Eles temem passar a viver
na mesma agrura dos aposentados_ que dependem unicamente
do INSS, caso essa caixa seja simplesmente eliminada, embora
tenham contribuído há tanto tempo para ela.
Os trabalhadores da Usiminas temem que os novos patrões também não se preocupem em financiar casas para Seus
empregados, e têm medo de ver fechada a sua cooperativa,
que lhes.vende alimentos a baixo custo.
O Centro de Pesquisa da Siderúrgica, que reúne cerca
de 400 técnkõS-qualificados e treinados-não tem futuro garantido, embora já tenha proporciOnado ao País 146 patentes
nacionais- e 25 internacionais; tOdas relativas a melhorias tecnológicas·do processo siderúrgico, conforme afirrilãÇão do expresidente da Usiminas, Deputado Paulino Cícero de Vasconcelos.
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Todo esse temor é compreensível, porque l!S empresa
privadas, muitas vezes, se preocupam apenas com o lucro,
que deve ser o maior possível, mesmo em detrimento do homem que gera esse lucro, o trabalhador.
SR. Presidente, Srs. Senadores, o pTocesso de_ privatização da Usiminas foi desenvolvido sem que fossem ouvidos
os maiores interessado. O BNDES, que está à frente do trabalho, não escutou. a voz dos empregados da empresa. Não
ouviu as lideranças sindicais, empresariais e comuiiitái.ias da
regi}i.o,_ que muito têm a dizer~ pois estão diretamente envolvidasna questão. Não escutou o_ clamor de todos os mineiros
co11:tra a espoliação de um de seus principais patrimónios.
O Sr. Gerson Camata- Permite-IDe V. Ex~ um aparte?
A SRA JÚNIA MARISE - Com prazer -miço o aparte
de V. Ex•.
O Sr. Gerson Cama ta - Ilustre Senadora J únia Marise,
V. Ex~ foi Vice-Gov:ernadora e ocupou o Governo do seu
ESta4o. Portanto, é a voz de Minas Gerais, conhece o problema.- PCn,icas pessoas poderiam, com o -conhecimento que terri
a nobre Senadora, abordar esse tema no Senado Federal.
Mas a legislação aprovada nesta_CaSã reservou- aos Srs._Senadores o direito de opinar. caso a casO, sobre todos os processos
de privatização. A meu ver, prontos Os editais ou ·preparado
o processo, o Senado Federal poderá avocar e até questionar
esses problemas sóCíriis a que-- se referiu V. Ex\ ou seja, o
da escola da Fundação São Francisco Xavier, e o do preço.
Há poucO, o Senador Nelson CarneirO~ falando sobre o tema,
di.Ziã cfue- uma coniissáo- de professores~ economistas da Universidade de MinaS Gerais, acha que o preço deveria ser superior. Penso que·nada impede que se faça, primeiro~ -uni editai
com o preço que sugeriram os prõfeSsores- e, se não aparecer
comprador, vai-se baíx-ando o preço até -que se consíga -vendêla. A minha concepção é que, efetfvami;mte, telnos que- marchar para as privatizações e modernizar o País. Mas não ficar
dando de graça para os outros empresa que custou dinheiro
do contribuinte. NãO é esse o objetivo. Há um outro problema
que- deve ser pesadq _também. É o que está ocorrendo no
mundo ifiteiro ag9i'a:; Há um mê.s, a revista Time publicou
uma reportagem de capa, cuja manchete era: SUcata à venda.
No artigo faz um levà:ntamento do que está à venda no mundo
inteiro: na Polónia, União Soviética, ex-Alemanha Oriental
e Filipinas. São empresas telefónicas, companhias de viação
aéreas, frigoríficos, empresas de aço; companhias de energia
elétrica. EStão todos os países vendendo empresas estatais.
A ·revista acha que há à venda, dois trilhões de dólares em
estatais no mundo inteiro. Ora, se de repente todo mundo
está vendendo, não existe dólar suficie_nte para comprar;- vai
haver- uma queda Violenta de preços. Talvez, pelo excesso
de oferta que há no mercado internaCional, não fosse a melhor
hora para vender; talvez fosse melhor esperar um pouco para
ver se a situação se ildara, porque lJá um açodamento. tudo
país quer se m9demlzar privatizando', e aí ocorre uma queda
violenta nos preços, pelo excesso de oferta. V. Exl' viu, há
pouco, na Argentina, que o preço que a comissão designada
pelo Governo daquele país estimou para venda da Aerolineas
Argentinas não cori'seguiu contra-oferta de um terço do preço;
as Filipinas estão vêfl<Jendo uma companhia aéra; a Tailândia,
também; no Brasil, ·o Estado de São Paulo acabou de fazer
o mesmo. Há tantis companhias aéreas estatais ã venda no
mundo, que há unia 'queda enorme nos seus preços. Penso
qUe é- neCessário S'e· fazer uma análise para ver como está
o mercado internaciunai, e se há compradores brasileiros.

3398 Terça-feira 18

DIÁRIO DOCONGRES~O NACIONAL (Seção II)

Junho de 1991

Acredito que se o Senado avocar- e a -pessoa indicada para quase totalidade, representam, hoje, quase que 60% do que
isso é exatamente V. Ex•, que trai dados precisos, té~D.kos - se extrai no meu Estado, Minas Gerais. A China importa
-.seria um momento oportuno até para se começar a análise, hoje 6 milhões de ton~!~das de minério, por ano, do Brasil,
caso a caso, desses processos, e o faria constitucionalmente. e esse minério vem lá de Minas GeraiS, que está contribuindo
Cumpririlento V. Ex~ pela maneira técnica - que não deixa de .forma surpreendente nesse processo das relações coniúde ser apaixonada- com que aborda esse problema.
ciais entre Brasil e China. Outra publicação que também me
A SRA. JÚNIA MA RIS E - Agradeço a V. Ex• pela. surpreendeu foi uma declaração feita na Assembléia Legiscontribuição que traz a esta discussão. V._Ex' .sabe perfeita- lativa de Minas Gerais quando lá esteve o PreSidente do BNmente as dificuldades que enfrentamos em Minas Gerais, o DES:_ "deputados criticam -privatização da Usiniinas", e o
clamor e o sentimento dos mineiros, até porque é um amigo Presidente do BNDES admitiu que a privatização da Usiminas
é um processo difícil, porque sofre a oposição de muitos intede Minas, é um amigo dos mineiros.
-Enfatizo ainda, nobre Senador Gerson Camata e demais resses contrariados.
Ora, Sr. Presidente~ os fífteresses contrariados ---:- é bom_
Senadores desta Casa, uma declaração do Presidente do BNDES que deixou todos nós inteiramente perplexos diante da que saiba o Sr. Presidente do BNDES - são os iteresses
do nosso País; são qs interesses dos trabalhadores, dos operáavaliação que ele tem feitO da privatização da Usimin3s.
Indagado para onde iriam os recursos auferidos çon;t a rios da Usiminas: são os interesses de Minas e Os iútereSseS
venda da Usiminas, o Sr. Eduardo Mediano fez a seguinte do Br~asil! Põr isso, o -"clamor de Minas Gerãis se faz, neste
declaração: .. os recursos obtidos com a privatização da Usimi- momento, com toda a intensidade, através da palavra das
nas irão para o Tesouro Nacional e lá fiçarão para a opção 1ideranças políticas, dos prefeitos, dos verea,dores, mas, acima
política do Governo''.
-- -____,
_ de tudo, de toda a sociedaçle, para não permitir que, através
Entendo que na gestão de uma coisa pública ou à frente desse programa de desestatização, o _Governo acabe com a
·
de um órgão tão impOrtante como o BNDES, e ao_ tratar nossa Usiminas.
da privatização ou do processo de desestatização neste País,
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. Ex~ um aparte?
esse cidadão, que ocupa o cargo de Presidente do_BNDE-S,
quando trata de maneira tão simplista uma empresa que é
A SRA. JÚNIA MARISE.....:. Com muito prazer.
conside_ra_da a maior siderúrgica deste País e, quem sabe, do
mundo- para orgulho dos mineiros- e que ao longo desses
O Sr. Divaldo Suruagy- Senadora Júnia Marise, a Usi30. .anos tem sido consolidada, construída com o esforço e minªs é um exemplo eloqüente de que uma empresa estatal
com a dedicação dos s_eus _operários, de seus traballiãdores, pode ser viável. A Usiminas, ·conforme V. Exa está colocando_
e com a participação efetiva do Governo do Estado de M~n_as com tanta propriedade, é a tradução do espírito empreendedor
Gerais, até para honrar a memória de quem a construiu, Jusce- e da capacidade administrativa do povo mineiro - Mínas,
lino Kubitschek, jamais poderia dar uma declaração dessa que ofereceu a este País grandes presidel_l:_te da Re_públi~;
natureza.
Minas que, na minha opinião, é o Estado síntese desta Naçao, _
Confesso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha perple- possuindo regiões tão desenvolvidas quanto as mais. ricas do
xidade, porque não se está vendendo uma mercadoria qual- Brasil, regiões tão pobres e tão carentes quanto as ma1s pobres
quer, que não é propriedade do Presidente do BNDES, que do interior do Nordeste; Minas que até geograficamente falannão lhe pertence, mas ao povo mineiro e ao povo brasileiro. do, faz fronteiras com todas as .regiões deste Vaís continental.
Esses re_cursos não poderão ficar à disposição do Tesouro Daí a minha alegiia, minha satisfação em ver Minas Gerais
Nacional para que o Preside_nte da República ou o Governo falar na Câmara Alta do País através da sua voz - voz que
Federal venha a dispor desse dinheiro, que custou -o sanque sempre defendeu os ítitei"esseS maiores, não apenas os de
e o suor dos mineiros, como uma opção política para, quem Minas Gerais, mas que sempre denunciou as distorçõe? e as
sabe, destiná-la ãs suas obras e, quem sabe, a qualquer coisa injustiças existentes no Brasil. Recordo-me, com alegna, do
neste País.
nosso convívio na Câmara dos Deputados. Foi com orgulho
Nós, quero reafirmar, não aceitamos a forma como o que acorripanhef, à distância, a Sua. eleiçãO para vice-GoverBNDES vem conduzindo a privatização.
nãdora de Minas Gerais. E com que aJ.egria nos reencontramos
É preciso que, acima de tudo, sejam previstos dois pontOs no Senado da RepúbHcã. FiCo feliz com o fato de o protesto
fundamentais, através da discussão desse processo; é preciso de- Minas GeraiS, riest.e_ instante, vir através da autoridade
que haja, acima de tudo, ética e seri~ade na con_dução da da sua fala. É um privilégio para Minas- Gerais falar átravés
privatização de uma ·empresa como a Usiminas. NãO se pode da voz de uma representante que sempre dignificou qs inteprivatizar uma empresa como a Usitninas, ou qualquer outta resses maiores da classe política mineira, mostrando ao Brasil
deste País, como se se. _ estivesse vendet:tdo um património que pofítica pode ser feita com dignidade e honradez. Parapessoal; não se pode vendê-lo ou barganhá-lo por qualquer béns, Senadora Júnia Marise, por interpretar a revolta, o
preço como se tal patrimônio nada representasse para o País protesto do povo ~ineiro neste instante~
e para os brasileiros.
___ - :-:_ ::;-:- _- -·
A SRA. JÚNIA MARISE - Nobre Senador, estou certa
Quero mais uma vez, Sr. Presidente-, apenas reiterando
a nossa apreensão, registrar aqui uma publicação dO jornal de que a palavra de V. Ex• será recebida em Minas Gerais
com muita alegria, porque é a de um Senadox:- do Estado
Folha de S. Paulo:
de Alagoas que tem urna das mais ilibadas carreiras e que,
"Produção de aço é_a.maior em 16. meses."
certamente, vê esse caminho da privatização da Usiminàs com
Isso signifiCa que, nesse momento, a produção de aço o mesmo se11t~mento que hoje brota no coração de todos
no Brasil representa muito para o nosso Pflís.
os mineiros. Muito obrigado a V. Ex•
-Recentemente, em viagem à China, por exemplo, cons0 Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. E~ um aparte?
tatei que as relações -comerciais eiltre Brasil e China, na sua
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A SRA. JÚNIA MARISE- Concedo, com muito prazer,
o aparte ao nobre Senador Ne_lson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senadora o meu aparte
é uma penitência. Não sabia que V. Ex• iriã Ocupar a·tnõU.na,
hoje, para abordar esse problema e me antecipei com algumas
considerações.
De modo que intervenho para pedir-lhe perdão.
O discurso de V. J;,x~ fixa, coni iiitidez, com abundância
de considerações e de documentos, a realidade, principalmente, da imprudência, qtie será a privatização dessa empresa,
nas condições em que está sendo anunciada. A minha palavra
não é só para aplaudir, mas para pedir perdão, por haver
iniciado o debate.

_

A SRA. JÚNIA MARISE - Senador Nelson lâ:ameiro,
quando V. Ex• assomou ã tribuna para, exatamente, interpretar o sentimento de Minas, no caso da privatização da
Usiminas, saudei as palavras de V. Ex~, exatamente, porque
este é o grande momento, é o momento em que entendemos
que precisamos da palavra de todos aqueles que estão hoje
motivados na defesa dos interesses__ do nosso País.
E esta iniciativa, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, é uma exigência deste momento. O processo de alienação da Usiminas precisa ser detido agora, para
que tenhamos, a seguir, um debate amplo e profundo sobre
a proposta de venda de uma empresa que representa tanto
para Minas e para o Brasil. A iniciativa precísa -ser adotada
porque a privatização da Usiminas está exorbitando .da delegação concedida, cabendo, pois, a esta Casa, ao Senado Federal,
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Para garantir
essa medida, estou -propondo ao Senado Federal um projeto
de decreto legislativo, que sugere a suspensão dos a_t_<)'S !J:Ormativos do Poder Executivo, objetivando realizar o processo
de privatização, e, para o qual, conto, certamente, com o
apoio dos Srs. Senadores.
-- -- --Muito obrigada, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Pausa.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRA. fONIA
MARISE EM SEU DISCURSO.' .
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'
,DE 1991
Susta os atos normativos do Poder Executivo que objetivam realizar o processo de privatização da Usiminas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' Ficam sustados, com base no art. 49 da Constituição Federal, todos os a tos normativos do Poder Executivo,
destinados a promover a afineação da parcela do capital acionário da empresa· Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
(USIMINAS), pertencente â União Federal.
Art. 2o Este decreto legislativo entra em vigor mi data
de sua publicação.
Art. 3(> Revogam-se as disposições em ·contrário.
Justificação
Desnecessário, nesse momento, enumerar todas as indiscutíveis qualidades dessa importante indústria siderúrgica. Todavia, cumpre esclarecer que a Usiminas foi construfda com
gigantesco esforço de toda a sociedade brasileira, o que implicou, segundo valores já admitidos publicamente pelo BNDES,
um investimento aproximado de 1 (um) bilhão de dólares.
Empresa moderna, que emprega mais de 13.500 trabalhadores é a siderúrgica que apresenta•a melhor produtividade
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entre as grandes indú;;trias brasileiras que fabricam aços pla·
nes.
--Trazemos à colação essas poucas, põtém s"ignificatívas,
evidências, lembrando que, em verdade, existem argumentos
para produzir farto e extenso material Sobre o sucesso dessa
instituição, reconhecidamente indispensável ao desenvolvimento do País.
Cabe questionar, -então, qoal o verdadeiro propósito de
se promover, açodadamente, a privatização de tão relevante
emprendimento para a economia nacional? Foram o Preço,
a forma e todos os demais procedimentos relativos ao processo
de privatização, ora em curso, ampla e transparentemente
debatidos com todos os segmentos da sociedade? Não é o
-que parece ter acbfttecido, morinente se levarmos em conta
os inúmeros registras jornalísticos que a imprensa livre desse
País consignou sobre a matéria.
Assim, o que realmente importa, no momento, é destacar
a insofismável necessidade de a sociedade brasileira interromper, com o emprego de todos os recursos disponíveis, Ocometimento desse verdadeiro despautério, que iricont~vel prejuízo
trará ao interesse nacional, se concretizada a operação.
É, pois, com o intuito de _resguardar vigorosamente c;
património nacional, constuido com o suor e o sangue dos
brasileiros, que conclamamos os Senhores Parlamentares para, como uma só força, abortar, de forma incondicional, esse
· - inconveniente proceSso de privatiZa-ção.
Em suma, que seja prontamente abominada referida decisão, que extrapola, em todos os sentidos, os limites da racionalidade administrativa.
Sala das Sessões, de
de 1991. -Senadora Júnia
Marise.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa- Almir Gabriel- Beni V eras -César
Dias- Cid Sabóia de Carvalho- Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy- Gerson Cam.-ata -Jonas Pínheiro- Josaphat
Marinho - José Fogaça - José Paulo Biso! - Lav_oísier
Maia - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Odacir Soares
- Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu, do Presidente do Tribunal de Col'l.tas da
União, o Aviso n"' 295-GP/91, COmtiriicando a aprovação, por
aquela corte, do "Acordo de Cooperação Científica, Técnica
e Cultural entre o Tribunal de Contas da União do Brasil,
e o Tribunal de Contas de Portugal, para o·estabelecimento
de um programa cooperativo na área de controle externo
da administração firianceira e orçamentária".
A matéria será_despachada_à Com"íssão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Na sessão
anterior terminou _o prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Lei da Câmara n' 83, de 1990 (n' 3.672/89, lia
Casa de origem) que dispõe sobre nova denominação para
a rodovia B'R-364, trecho que liga Goiãnia a Santa Rita do
Araguaia, no Estado de Goiás.
Ao projeto não foram oferecidaS emendas. A matéria
será incluída em Ordem do Dia, oportunamente.
- " O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - A Presidência
recebeu a Mensagem n' 146, de 1991 (n' 277/91, na Casa
de origem), através da qual o Presidente da República comunica que se ausentará do País no período de 17 a 21 do corre o~~?
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1991 (n' 1, de 1991, na Câmara dos Deputados), que "Aliera
dispositivos da Lei n' 7 .622, de 9 de outubro de 1987, e fixa
os efetivos de OfiCiaiS ePraças dos Q~adros do Corpo Auxiliar
Feminino da'Reservã da Marinha- CAFPRM".
2. A matéria de que trata o referido projeto, já aprovado
na Câmara dos Deputados, está, quanto ao mérito, corretamente formulada. Nesse sentido, por exemplo, cabe citar as
cautelas para que não seja ultrapassado o efetivo global estabelecido para o Quadro do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva
da Marinha, bem como para que não haja aumento de despesa,
sem a correspondente dotação orçame:nt*j~.
3. Do ponto de _vista jurídico-form~l, não se registrou,
também, qualquer empecilho, de ordem çonstitucio_nal ouregimental, que possa macular a proposição .ora sob eXame.
II - Conclusão

vou ser bem rápido. Apenas desejo colocar antecipadamente
que sou favorável à aprovação do projeto.
Na verdade, essa lei cria 700 cargos de oficiais e 1800 _
de praças no Qtiidro Auxiliar Feminino da Marinh_a.
Com oS cargos já existentes, alegados na justificativa,
ifa Verdade são criados efetivamente mais 500 cai"gos de oficiais
e-1.000 vagas no quadfO Auxiliar Feminino de Praça.
_.
Pois bem, é verdade que os arts. 5" e 6" dizem que os
cargos de oficiais serão preenchidos gradativamente, até o
ano 2003, quer dizer, no prazo de 12 anos; e o -quadro de
praças vai ser preenchido no prazo de 16 anos, o que seria
até lá pelo ano 2007.
O mundo todo sofre uma transfonnação muito grande.
A queda do comunismo no bloco do Leste EUropeu está faze'Ddo com que se reduzam os armamentos e os efetivos militares.
Há poucos dias ouvi uma notíCia de que a Alemanha está
reduzindO à metade a importação de aço, porque vai derreter
tantó ·tanque, ta-nta sucata de foguete, tanta sucata de plataforma âe fanÇamento de mísseis que vai aproVeitar issO pata
fazer. chapas para automóveis, de tanta sucata que vai derreter.
Pois bem, no final do ano passado, passou uma lei que aumentava os efetivos do Exército. Agora vamos aumentar ()S efetivos da Mã.rinha. Será que não deveríamos ~star diminuindo
os efetivos para pagar salários melhores? E um estudo que
a ComiSsãO de Relações Exteriors e Defesa Nacional precisa
fazer no âmbito do Senado. Temos que analisar Se, efetivamente, o Brasil, com a mudança do quadro de relacionamento
com os nossos vizinhos - com a Argentina, a Bolívia, as
Guianas, a Venezuela- e com a iminente, também, queda
do perigo que representava, na área da subversão, do regime
de Fidel Castro, se é necessário esse- aumento dos efetivos
na Marinha. Todas essa Coisas têm que ser analisadas, e poderíarrlos estar pensando num estudo, junto com os oficiais das
Forças Armadas e da Coniissão- de Relações Exteriores, para
se começar a pensar em uma gradual redução dos efetivos
das Forças Ãrmadas, para que pudessem ser mais tecnologicamente equipadas e os seus membros melhor remunerados
diante dessa redução. É algo a ser analisado a longo prazo.
Antecipo o meu voto favorável, mas é um ponto que
queria colocar ao raciocínio, ao pensamento e â reflexão do
Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Continua em
discussão a matéria.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Ile!D 2:.

4. Destarte, consideradas as evidéncia~ t_razidas_ à colação,
é ineVitável concluir fa-voravelmente à aprovação do projeto
de lei em tela sem quaiSquer outras alt~t;ações, OJ.!. ~eja) nà
forma em que foi reC-eDldó na Câmara -ç~_g~" Peputados.
Salvo melhor jUízo, é o parecer, Sr.-_Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Márcio >.acerda) - O parecer
conclui pela aprovação-do projeto.
Em discussão, o projeto; em turno único.
O Sr. Gerson Camata- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Gerson Camata.
O SR. GERSON CAMATA (PDC - ' ES. Para discutir.
S~m revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores,

Projeto de Lei da Câmara n' 26, de 1989
Discussão, em turno único, do Projeto= de Lei da
Câmara n• 26, de 1989 (n' 889/89, na Casa de origem),
de iniciã.tiva do Presidente da República, que denomina
"Rodovia Mário Andreazza'' a rodovia BR-230- Transamazônica, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 113, de 1991,
- -dã: Comissão.
-:
·
- de Serviços de Infra-Estrutura.
Em
discussão. (Pausa.)
O Sr. Oziel Carneiro_- Sr. Presidente, peço a- palavra
para discutir.,
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Q:mcedo a
palavra ao nobre Senador.

a convite do governo daquele país.
O SR. PRE!!IDENTE (Márcio Lacerda) tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 40 Srs. Senadores.

Esgotado o

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Projeto de Lei da Cámara n' 29, de 1991
(Em regime_ de urgência, ·no·s termos
do art. 336, c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 29, de 1991 (n' 1191, na Casa_ de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que altera dispo-

sitivos da Lei n9 7 .622, de 9 de outubro de 1987, e fixa
os efetivos de oficiais e praças dos Quadros do Corpo
Auxliar Feminino da Reserva da Marinha - CAPRM
(dependendo de parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
Solicito ao nobre Senador Lourival Baptista o parecer
da Comissão de Relações EXteriores e Defesa Ná.cional.

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL- SE. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. S_enadores:
I - Relatório

1. Vem a exame da Comissão -de R~laçÕes Exteriores

e Defesa Nacional o Projeto de Lei da Câmara no 29, de

2

.
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O SR. OZIEL éARNEIRO (PDS - PA. Para discutir.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, é com bastante alegria que
registro este Projeto de Lei da Câmara dos Deputados de
n~" 26, que denomina "Rodovia Mário Andrezza" a rodovia
BR-230- Transamazônica, em homengaem a Mário David
Andreazza.
Conheci Mário David Andrezza, primeiro, como Ministro
dos Transportes, sempre voltado para o trabalho e preocupado
com o projeto de integração nacional.
Foi como Ministro dos Transportes que consegUTU,ein
pouco mais de um ano, asfaltar os 2.200 km de extensão
da Rodovia Belém-Brasília que, como a cidade de Brasília,
foi, sem dúvida, o primeiro nlarco de integração nacional.
Depois, ainda convivi com Mário Andreazza quando participei
do Projeto de Colonização da Tansamazónica, como diretor
de crédito rural do Banco do Brasil. Alí se abria a grande
estrada que ligaria o Nordeste à Amazónia e, assim sendo,
o Brasil inteiro àquela grande região brasileira.
Por isso, não tenho dúvida de que o projeto da Câmara
dos Deputados faz justiça àquele que, como MinistrO dos
Transportes, realizou, indubitavelmente, uma revolução nos
meios de comunicação terrestre neste Pafs.
Já como MinistrO do Interior, com quem tive a oportunidade de trabalhar na qualidade de presidente do Banco
da Amazónia e mais tarde como colega no Conselho Interministerial do Programa Grande Carajás, sempre vi em Mário
David Andreazza a preocupação com a região amazónica,
o que, no momento, não verificamos neste País~ poiC.fue se
desenvolve um trabalho de marketing em toda a opinião pública mundial, em termos de preservação e de meio ambiente,
de proteção ao índio. Mas o objetivo, sem dúvida, outro não
é senão manter aquela região totalmente intocada, totalmente
disponível como o maior vazio demográfico do mundo, à disposição de continentes que possam ter problemas de superpopulação.
Os nossos recursos naturais ali deverão também permanecer inertes, exatamente porque as grandes nações do Primeiro Mundo ficam interessadas em manter aquela região também
intocada como um almoxarifado disponível para, se um dia
precisarem dessas riquezas, requisitá-las, industricllizá-Ias e_
agregarem em seu próprio Solo pátrio os vãlores que desejarem.
O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex' um aparte,
Senador Oziel Carneiro? O SR. OZIEL CARNEIRO- Com muito prazer, nobre
Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel- Gostaria, Senador Oziel Carneiro,
no momento em que V. Ex• tece comentários favoráveis ao
projeto oriundo da Câmara dos Deputados que denomina
"Rodovia Mário Andreazza" à rodovia BR-230- Transamazônica, de me associar às suas palavras. Como V. EX" salientou
muito bem, Mário Andreazza foi um dos grandes brasileiros
deste final de século. A sua obra está presente nos diferentes
ministétioSpor onde passou. Ma; foi sobretudo no Plano da
Integração Nacional que a sua presença se fez de forma mais
sólida, mais consistente, mais articulada. Mário Andreazza
faleceu e até hoje não teve um reconhecimento maior do
esforço que fez em prol do País. Esse projeto, de alguma
forma, ainda que modestamente, procura resgatara sua_ figura
do anonimato e, de alguma maneíra, representa o reconhecimento dQ que fez em favor do País e, de modo especial
....__como salienta com muita procedê~cia V. Ex'- no Plano
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da Integração Nacional. Portã.nto, associo-me à manifestação
de V. Ex• Votarei- assim como-v. Ex~ e tantos outros
colegas - a favor da aprovação desse projeto, por entender
que, de alguma forma, faz justiça ao homem público que,
como Ministro do Interior, Ministro dos Transportes, muito
fez pelo País- e, de modo especial, ao grande Projeto de IntegraçãO Nacional, que é algo reclamado não apenas pelas populações chamadas periféricas do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, mas reclamado pela Nação como um todo. Por
·isso, cumprimento V. Ex• pela palavra que ergue neste momento e cumprimento- o autor da proposição por fazer justiça
a um brasileiro que, certamente, terá o reconhecimento da
História.
O SR. OZIEL CARNEIRO- Muito obrigado pelo a par·
te, nobre Líder Marco Maciel.
Acrescento ainda que Mário Andreazza, sempre preocu~
pado com a integração nacional, foi exatamente quem pôde
conseguir não só elaborar como iniciar a implantaç_ão do Pólo
Noroeste, exatamente aquele que também permitíu o asfalta~
menta da Rodovia Cuiabá-Porto Velho, que possibilitou o
nascimento de uma florescente colonização.
Hoje, apesar do que infelizmeiite ocorre com essa importante rodovia, que passará a receber o nome de Mário David
Andreazza, apesar do projeto de colonização na Transamazónica-ter sido abandonado, e as condições de trafegabilidade
da Transamazônica estarem hoje transformadas na de uma
viela, ou talvez na de uma pinguela, o caboclo amazónico,
o gaúcho, o paranaense, o goiano e o mineiro que para lá
se deslocaram continuam trabalhando esperançosos de que,
seguindo o patriotismo e o espírito_ pioneiro· e desbravador
de Mário Andreazza, possam ali realmente realizar aquele
desejo que os levou até à longínqua terra da Amazônia para
dar condições de vida digna aos se~s fâmiliares.
O Sr. Divaldo-Suruagy- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. OZIEL CARNEIRO - Com limita honra, nobre
Senador.
; O Sr~ Divaldo Suruagy - V. Ex~ exalta as realizações
do ex-Ministro Mário Andreazza na região--amazónicà. V.
~r, como ~estemul}ha privilegiada dos acontecimentos nã.quela região, fala com a autoridade não apenas de um dos maiores
líderes da região amazónica, maS principalritente cOm a autoridade de quem com ele conviveu como Um dos principais auxi~
liares quando presidiu o Banco da Amazônia, do Ministérfo
do Interior. Gostaria de agregar às referências elogiosas-_que
V. Ex• faz em torno da figura sempre lembrada, jamais esquecida, do ex-Ministro Mário Andreazza, o quanto o Nordeste
deve âqüele brilhante homem público. Governei um dos estados da região nordestina, quando o Ministro Mário Andreazza
foi Ministro dos Tfa_~sportes e do Interior. Na sua passagem
por esses dois Ministérios, encontramos a sua presença física
através de realizações no Estado das Alagoas, como em todos
os estados do Nordeste. Ninguém fe_z mais pelo Nordeste
no Ministério do Interior ou dos Transportes do que o Ministro
Mário Andreazza. Tenho a certeza que cada senador que
aqui se encontra poderá destacar dezenas e dezenas de obras
em todos os estados desta Federação. Recordo-me, quando
jovem Prefeito de. Maceió, numa das visitas que o Ministro
dos Transportes fà.Zih à capital alagoina, consegui sensibilizá-lo quanto ã duplicação da via de acesso que permitia
a entrada na capital do Estado. E S. Ex', sensível, acreditou
no jovem prefeito e transformou a reivindicação em realidade .
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Vivi inúmeros acontecimentos ao lado desse homem público.
Tive o privilégio de integrar a sua chapa como candidato

a vice-Presidente, quando S. Ex~ postulou na convensão partidária a prerrogativa maior -de presidir este País. Fiquei ao
seu lado em todos os acontecimentos. E quero dar um depoimento sobre um fato que é do conheçimento de V. Ex• e por isso peço-lhe desculpas_....:.. para exaltar Mário Andi'eazza
neste instante. Ele que foi tão combatido, tão critica,cj.o, porque

tanto realizou. Quantas infâmias, quantas mentiras seus adversários ou seus_inyejosôs, quantas aleivosias levantaram em·
tomo da figura- do MiniStro Mário Andreazza. Visitei~O nos
últimos dias. Na verdade, estive_ com ele no Hospital 9 de
Julho, em São Paulo, na véspera da sua morte; era um sábado.
No domíngo, ele faleceria~E posso dizer, não a V. Ex~, porque
V. Ex• sabe do fato; quero dizer a esta Casa que-, -das--últimas
três cirurgias que o Ministro Mário Andreazz3: fez, as duas
últimas só foram possíveis graças às cotizações de seus amigos.
Não tinha ele condições financeiras sequer de pagar o hospital.
Um grupo de amigos se cotizou pãra que tivesse a assistênCia
médica necessária para enfrentar a luta pela morte, pela qual
foi vencido. O Ministro Mário Andreazza é acertadamente
homenageado através desse projeto de lei. Congratúlo~ine
com V. Ex~ pela exaltação que faz neste instante a um dos
maiores homens públicos_ que o Brasil já teve.
O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR- OZIEL CARNEIRO- Senador Divaldo))uruagy,
agradeço a V. Ex~ o aparte Em- seguida, concedê~lo~ei ao
Senador Pedro Simon. Porém, antes de concedê~lo ao ilustre
Senador pelo Rio Grande do Sul, conterrâneo de Mário David
Andreazza, gostaria de mencionar uma passagem pois eu era
um daqueles que tinha acesso imearato-ao seu ·gabinete.
Cena vez, chegando de Belém, fui direto ao Ministério
do Interior. Ao entrar na sala de despachos do Ministro Mário
David Andreazza, encontrei~o de pé, com o arquiVO-abertO
e uma pasta na mão, lendo em voz alta. Indaguei ao grande
_
amigo: "Ministro, o senhor já está falando sozinho?-"
S. Ex~ respon,deu~me: "Ainda não esto_~, mas eStou amea~
çado de falar sozinho." Isso porque naquela ocasião, havia
uma grande s_eca no Nord~_ste._ S. Ex~ virou~se ~ m~ :atsse:
"Estou buscando aqui -conhecimentos e_condiçõ~s para poder
chegar ao Presidente da República e abrir mais algumas frentes
de trab.alho para atender. aos no_rde~'Ü,IOS, porque cheguei
de lá e não posso aceitar que irmãos brasileiros continuem
trabalhando por um punhado de farinha e um pedaço de rapadura." Esse era o Mário David Andreazza que conheci.
Essa homenagem que se presta a S. E.x~, dando o seu
nome à Transamazónic_a., sem dúvida é uma homettage-m justa,
porque, se alguém se preocupou neste País, effi nosSa vida
contemporânea, com a integração nacional, e_~~e foí ó nosso
grande Ministro MáriO David Andreazza.
Conc_e_do o aparte a V. Ex~, nobre Senador Pedro Simqn.
O Sr- Pedro Simon -Trago integral solidariedade a V.
Ex\ pelo seu pronunciamento. Votarei favoravelmente com
muita satisfação, a ·esse projeto. Fui, durante toda a vida
política de Mário Andrea:izã o seu ·adversário, embora tenha
nascido na mesma cidade, Caxias do Sul e no mesmo Estado.
Mas sempre fui obrigado a ·reconhecer-lhe a extraordinária
competência e o esforço enorme que fazia em busca do desen~
volvimento. Mário Andreazza pertencia a uma escola; era
daqueles ·qae faziam de sua vida luta,. esforço e realização
de obras; era da escola de Juscelino Kubitschek; era da escola
daqueles homens que, nas suas realizações, se identificava
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na sua_ vida política. Chamava-me atenção - isso· eu dizia
publicamente da tribuna da Assembléia Legislativa, quando
ele estava vivO e na liderança do seu miriistério -,- que era
importante salientar em Mário Andreazza que ele nJinca ia
para a televisão, nunca fazia um pronunciamento, naquela
época dolorosa em que vivíamos, para cobrar cassação ou
dizer que as coisas estavam mal, que havia o perigo do comunismo, o perigo da subversão. S. Ex~ ia à televisão para falar
do otimismo que tinha quanto ao futuro do País; para falar
da Transamazônica, das estradas, nas realiza_ções futuras. Má~
rio Andreazza, nas horas mais difíceis, niaiS -duraS, manteve
sua palavra; da ação de S. Ex• e do seu trabalho, nunca eu
tiVe conhecimento -de que tenham nascido violências, mesmo
,naquela hora dolorosa e difícil do regime militar; pelo contrário: Mário Andreazza foi daqueles homens que se todos fossem
iguais a ele, teríamos tido democracia bem antes do que tive~
mos, e este País teria desenvolvido bem antes do que alguns
estão a desejar. V. Ex~ tem razão, Mário Andreazza foi desses
homens que a imprensa cobrou, a classe política cobrou, os
homens cobraram; e pelo que se dizia dele, Mário Andreazza
deveria ser uma das maiores fortunas deste País, deveria ser
um homem que ganhava comissão; um homem que para realia vantagens enormes. E disse V. Ex~ muito bem, nós, seus
conterrâneos de estado e de cidade 1 sabemos que S. E.x~ realmente morreu com a dignidade do seu nome, morreu Setn
ter - e disse~o bem o Senador Divaldo Suruagy- condições
de pagar o hospital onde se internara e que foi mantido pelos
seus amigos, naquele momento de dor. Isso aimprensa publi~
cou e, justiça seja feita, na fase_ posterior. Mário Andreazza
deve ser o exemplo do homem público que luta, arregaça
as mangas, realiza, faz obras positiVas a favor do seu País
e_recebe a antipatia como retomo; notfcias inverídicas levaram
praticamente sua vida ao pelourinho, como se fosse um monstro dedicaçio à vida pública. Creio que dar o nome de Mário
Andreazza à Transamazônica é um ato de absoluta justiça
ao seu sonho, a sua garra, a sua capacidade. Diria que se
Mário Andreazza, aonde estiver, pudesse escolfter, preferiria,
eni vez de dar o seu nome à estrada, que a mesma fosse
conservada e asfalt.ad~~ que ~ estrada fosse hoje aquilo que
ele sonhou e que não é. Estou chegando daquela região
e pude ver e sentir a dolorosa reaHd~de da Tra_nsam~zónica
de hoje. Ela está longe de ser uma estrada, não que ele não
a tivesse feito, ele a fez; não que e1e não a tivesse_ construído,
porque a construiu; mas, dolorosamente, a estrada parou no
tempo e hoje temos que cobrar a sua conservação. Meu voto
é favorável a que dêem o nome de Mário Andreazza à Transa~
mazônica; mas que se homenageie principalmente sua memó~
ria, dando~se à Transamazônica o trato que merece. Quando
sobrevoei,a.Transamazônica, saindo do Amazonas, vi, cercada
de_ mato, um pedaço ele estrada quê estava sendo construída
e que ficava rileio perdida ali. E perguntei: "O que é isso?"
'~Essa é a Perimetral Norte", que deveria ser a segunda estrada
e que, dolorosamente, ficou nos seus 200 q uilômetros, porque,
até agora, parou no tempo e no espaço. Pensó que, nesse
momento, o Senado da República- e através da minha voz,
do conterrâneo e adversário de S. Ex\ na época em que
ele estava no auge do seu prestígio -vem dizer que Justiça
deve ser feita à figura de Máiio_ Andreazza,-pela sua compe~
tência, seriedade, dedicação, garra e amot que ele_tinha ao
seu País; também pelo se_u estilo no País onde ----: pdr um
lado e por outro- o que valia era a derrota;a desmoralização,
o que v.alia naquela época era humilhar os adversários, tentar
encontrar fórmulas de derrubá~ lo, Mário Andreazza preo9t.
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pou-se, com sua competência, em realizar e trabalhar. E foi
um exemplo que merece respeito e carinho de todos nós.
Minhas felicitações a V. Ex~ pelo pronunciamento.
--

isso sem demérito aos demais ministros da área dos transporteS
-que a açã,.. ·'""'S._ ~~ioi dasmai_s brilhantes, porque colocou
o Espíto Santo por inteiro na malha rodoviária naciOnal. Aqui,
há um ponto. que foi enfatizãdo pelo Senador Pedro Simon;
a personalirlade de Mário David Andreazza, qu-antas vezes
foi questionada no aspecto da honestidade. Eu o conheci de
perto, não como homem público ligado ao seu ministério e
via nele o entusiasmo juvenil de trabalho. Onde Mário David
Andreazza chegava, havia quase que uma polarização em torno da sua figura, para realizar obras num ritmo que era verdadeiramente sensacional. Então, nesse instailte em que O nome
de Mário Andreazza, tão incompreendido e que, depois de
morto, a Nação inteira verifica a grandeza de seu caráter,
a sua postura de homem público, merece· a homenagem que
lhe está sendo prestada, exatamente através da Transamazônica, uma obra que foi, talvez, a mais importante naquele
grande elenco de sonhos que realizou em favor do Brasil.
E preciso que eu venha, neste instante- juntamente ao lado
dos nossos queridos senadores, e tenho certeza que o Senador
também participará dessa homenagem - , dizer que esta
é uma homenagem profundamente justa, uma lembrança muito feliz. Mário David Andreazza semeou pelo Brasil inteiro
o valor da sua capacidade de homem público;- e-· hoje, este
projeto nada mais faz do que homenagear uma figura que
merece a gratidão nacional; de uma rpaneira muito especial,
neste momento, neste elenco de pronunciamentos, trazermos
a voz agradecida do Espírito Santo, para dizer que Mário
David Andreazza foi um grande ministro para o nosso estado.
É mais do que justa a homenagem que está sendo prestada
·a S. Ex•, dando o ~eu nome_:..â Tra~~an1,~z6nica. · - : · ·
-OSR. OZIEL CARNEIRO- Agradeço a V. Ex• o aparte,
pois ae manifestaçõ_es traduzem, sem dúvida nenhuma, um
fato verdadeiro: onde existir território brasileiro lá se __encontrará, por menor'que seja, a presença de Mário David- Andrea~a numa obrfl de infra-estrutura.

0 SR. OZIEL CARNEIR0---0 aparte de V. Ex• enriquece bastante o meu pronunciamento, porque, partindo de
um adversário político de Mário Andreazza, sem dúvida nenhuma, pela sua sinceridade política, pelo seu comPortamento
na atiVidade política que conheço desde os tempos da União
Nacional dos Estudantes, vale muito mais do que qualquer
coisa que eu pudesse dizer de Mário Andreazza. Diante da
assertiva de V. Ex~ de que Mário Andreazza não se p-re-õcupavá
em perseguir ou_ prejudicar alguém, fosse comunista, socialista, democrata, qualquer que fosse a ideologia política, nesse
sentido gostaria de dar Ull_l depoimento: quando assumi a
presidência do Banco da Amazônia, procurou-me- o então
chege de gabinete do presidente que safa e entregou-me uma
relação de empresas de comunicação que funcionavam Iieste
País e disse-me: "Presidente, essas empresas estão relacionadas para não receberem nenhum apoio publicitário com
verbas do Banco da Amazônia ou de qualquer órgão do Ministêrio do Interior"~ Respondi: "Enquanto for Presidente, não
vou obedecer a esta relação".
Mas, por descargo ·de consciência, peguei-o telefone e
liguei para o Ministro Mário Andreazza:, isso no dia seguinte
à minha investidura no cargo, e falei com S. Ex~ sobre o
assunto. Sua resposta foi simplesmente: "Oziel, não entramos
nesse negócio de proscrito, de pessoas que não podem participar de coisas que são custeadas por verbas do_ Governo;
enquanto eu for Ministro do- Interior, não seguiremos esse
caminho. Pode rasgar essa relação".
E, mãis tarde, quando foi dada a a.O.istia- para os· funcio._
nários que haviam Sido cassados - havia trés no Banco da
Amazónia, inclusive dois ex-deputados federais pelo Pará:
Camilo Montenegro Duarte e Sflvio de Macambira Braga - ,
Mário Andreazza telefonou-me e disse: "Oziel, eu desejo
que o Ministério do Interior seja o primeiro- á -reabilitar os
O Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. Ex.~ um aparte?
cassados, e por isso agilize os processos e traga-os para mim,
que os mandarei para o Presidente assinar". E assiril-fof feitO:- -- -O SR. OZIEL CARNEIRO- Co!Ilmuito prazer.
Este era o Mário Andreazza que aprendi a admirar e com
__ O Sr. Jonas Piriheiro ~-Ouvi o pronunciamentO de v'.
quem convivi. Por isso, fico mUitO alegre" muito feliz em
EX. e os valorosos -apartes que foram Oferecidos e, siriluitaneaver essa homenagem que lhe é prestada, dando o seu nome
me-nte, me recordava- da figura e dos feítos do Coronel Mário
à rodovia Transamazônica.
David Andreazza, o militar civil e o civil militar nas horas
O Sr. Elcio Álvares- Permita-me V. E~ um aparte?
-ªd.equadas. E lembrava-me que o estado qlle hoje represento
O SR. OZIEL CARNEIRO - Com muito prazer;· nobre foi território até muifo recentemente, e, como território, tinha
Senador.
a _sua_vinculação administrativa ao MiniStério do Irite-rior. PorO Sr. Élcio Álvares- O discurso de V. Ex• é evidente- tanto, considero ser do meu dever não calar a minha voz
mente ·uma espécie de convocação naciona! em termais da neste momento em que a discussão do projeto de lei se transpersonalidade de Mário David Andreazza. No Espírito Sãnto, fo'rfu.a riulna homenagem a sua memória; não devo calar minha
principalmente, duas estradas marcaram a sua atividade de
voz, mas, antes, lev3.ntá-la e elevá-la para trazer a esta Casa
homem público notável: a BR-262, que nos liga oom o ·Estado
o_reConp._!!çim.ento ~:-o testemunho da o~ra valorosa, valiosa
de Minas Gerais, hiilã. ·estrada que não tinha CoridiÇões de
e de tudo o que representou para o Affiapá o nosso saudoso
viabilidade, porque, em um determinado trecho do Espírito Mário David Andreazza, que, na- sua última gestão como
Ministro do Interior. fez tudo o que era necessário no Amapá.
Santo, principalmente na região de Venda Nova e de Manso
ClaUdio, encontrávamos uma dificuldade muito grande para em termos de obras físiCas; na preparação da-infra-estrutura
vencer a barreira que se antepunha à concretização- dessa
para que, no prazo mais curto possível- e sei que esse era
estrada;-de outro modo, também o Ministro Mário Andreazza
seu desejo - em vida, assistisse, presenciasse, participasse
marcou a sua presença na BR-101, que é tão importante para
daquele momento que foi a transformação do Território do
a vida ·do nosso estado. E foi mais além. Existé- uma OOutra
Amapá em estado. Queria ele participar, sem dúvida nenhuma, do momento em que rece_beríamos a nossa carta de alforestrada no Espírito Santo, ligando João Neiva a Colatina,
que mereceu do Ministro N.iário 'David Andreazza todo o
ria, a nossa independência. Como Ministro dO Interior, sei
e sou testêmunha de todo o seu esforço gigantesco, das_ numeempenho. Não convivi com esse grande homem público no
rosas vezes e oportunidades em que esteve no Amapá, levando
período em que estive no Governo, mas constatei de perto

e
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encorajamento a todos, transferindo verbas, promovendo realizações que deram suporte, facilitaram e oportunizararo, no
prazo curto que ele estimav·a, fosse transformado o Amapá
em estado, que hoje caminha por suas próprias pernas, buscando alternativas para o seu desenvolvimento.
Por iSso, não deixaria nunca, em nome do povo amapaense e da bancada do Amapá no Senado, de somar a minha
voz à dos demais companheiros, dos nobres colegas, nesfe
momento em que se presta uma justa homenagem. O reconhecimento do Amapá fica aq~i expresso pela voz c:k:ste Senador
amapaense.
O SR. OZIEL CARNEIRO - Nobre Senador Jonas Pinheiro, agra-deço o aparte de V. Ex~ Recordo-ine fi~I1:.df1,qrie,
quando em companhia 'do _Governador Jorge Tçixei_ra, de
Rondônia, o 'Ministro Mário Andreazza conseguiu transformar aquele territóriO elJl estado. S. Ex~ se virou pará--os então
Governadores do Amapá e Roraima, os a tuais Góvemadores
Barcellos e Otomar de Sousa Pintei; dizendo: ''Agora, o nosso
trabalho vai ser criar a infra-estrutu-ra-adequada para transfórmar o ,~a pá e Roraima em estados com_ vida próriã". Infelizmente, ele não consegriiÚ rea1izar, como Ministro do Interior,
esse seu desejo.
Ao concluir o meu discurso, eU -go::;taria de fázer uma
referência e, -talveZ, um· agradecimento ao nosso colega de
Senado, ex-Presidente' José Sarney, ao tomar a iniciativa de
encaminhar essa mensagem que dá o nome de Mário Andreazza à Transarnazônica.

~
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difíceis que a viúva estaya en_(rentando,_ confidências que eu
não posso transmitir, porque me foram feitas dentro da casa
dele, na visita que fiz à viúva. Aí _o, exemplo da seriedade
desse homem que podia ter ~udo no País, mas ~ixou sua
_família apenas com o soldo da pensão do Exército brasileiro
que ele recebia. Agora, o Senado o homenageta,___~.manimemente, dando o seu nome a essa rodovia, que podia ser para
a BR-101 que saindo do Rio de Janeiro atravessa o Espírito
Santo, na di'reção da Bahia. Está aqui o Prefe1to de_ Ibiraçu,
uma cidade do Espírito Santo atravessada por essa rodovia
que -~1~- fez_; a BR-259, que saindo. de João Neiva, vizinha
da cidade de Ibiraçu, entra pelo Estado de Minas Gerais;
a·BR-262, -que saindo de Vitória vem par~_t aqu"lem Brasília,
também é uma grande obra, vencendo todos aqueles contrafortes da __serra, do Mar,_ uma o_bra d~. engenharia que talvez
hoje o Brasil não consiga mais fazer, porqUe não tem recursos.
Tã:lvez todas essas rodovias merecessem o nome de Mário
David Andreazza. O Pr-esidente José Sarney foi justo nesta
homenagem - seu adversário político ....,.... em reconhecer-lhe
o mérito. E o Senado pratica justiça na Unanimidade _da homenagem que presta a um homem que, acima de tudo, foi hon. rado~

O SP... OZIEL CARNEffiO -Muito obrigado pelo aparie, riobi-e Seriàdor Gerson Caniatà. _
-· -Pala 'concluir, ·eu· gostaria "de felicitar-me, não por -ter
·falado, mas por ter criado a oportunidade para que, aqui
neste plenário, as mais diversas opiniões, das diversas origens
pa~tidárias,-dos diversos quadrantes da no&sa Pá1ri~. p~dessem
O Sr. Gerson Camata- Permite-me V. Ex~ um aparte?
realmente deiXar um testemunho- para· a História, -de quem
O SR. OZIEL CARNEIRO- Concedo o aparte à.ó nobre _fc;)i Máii.o. P~vi~ A.nqr_eazza. Um homem que -morreu pobre,
-·
·
----.e-que na sua vida, nós qtiC.'ç~n.Vivemos'Cdm ele, Ministro
Senador Gerson Cairlatá. ·
bii não; sempre foi um homem muito afável no -trato e muito
O Sr. Gerson Camata-- Ilustre Senador Oziel Carneiro, atencioso com todos. .
creio que há_ unanimidad,e na Casa. É bonito ver issÇt nu_ma ~ · ~ .M~o David Andreazza, sem Ui.ívida netihumâ,· foi, nos
época ·em que os homen_s públicos são, quase sempre, difamaw tempos erri que ·v1Ve!nlos, quem mais ·se preocupou tom a
dos, atacados; vê-se aqui a unanimida4~ da Casa, dizendo política de desfazer os deseg~ilíbríOs- econ-ôínicos e sociais
do mérito- desse grande brasileiro que -foi o Ministro Mário iii ter-regionais, e aí está, para pas~ar à História, 'o" seu eSforço,
Andreazza. Quando ele era Ministro, fui Seu adversário polítiw · O Seu· trabalho e a sua obra, principalmente no Nordeste e
co, mas, mesmo assim, ninguém p_ode tirar o m~Dtõque -S.
n~.A~azdnia. A_ele aS minhas homenagens ne~t.a_ta~de, aqui
Ex~ teve; de homerh · entusiasmado_ pe'Ió Brasil, de "homem
no 1!e.n.ado da. J,<~pública: .
esfóiçado, trabalhador e, acima de tudo, de hoffiem_ tanias ~ · Muito. obngado. (Pa.lmas.). "
vezes atacado. Recótd.o-me da última Vez em que~ ·oEu
O SR- PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Continua em
era Govemado:f do.' ESPíl-ito Santo'
nó aeropórtó ~do Rio
discu-ssão ó projeto. (Pausa.)
de Janeiro, encontrei o todo-poderoso eX-Ministro, _O grande
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.
brasileiro, na fila· de passageiros, conlO· Um humilde mortal,
Em ohediênda ao disposto no art. 168 do Regimento
com a passagem na Iilão, esperando a sq.a\,ez de ser atendido.
Interno, a matéria. sairá da Ordem o Dia, retornando na sessão
Coloquei-me ao_ seu lado e fui conveis~do com ele até Brasíde ~erça-feíra, em fa~e de votação.
lia. Não era mais Ministro, mas um _e_nttiSíasmado· pelo Brásíl,
com a- democracia que- ·se estava inici::indo com- o 'GóVe"rno
·~'O SR_ PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Item 3.
' . .
.
Sarney, demonstrandq_, assim, grancJ,es
'eSperanças
Do .HesCi. . • . ''l
'
Discussão., .eÍn prim~íro 'tU~o, da Proposta de Emenda
menta do País, que se· acertasse a demOÇ{àcia, comª- vç1_1tade.
·-à Constituição n~ 9, de 1991, de autoria do S~qa9or Ruy
enorine de dar a
ê:ónttibuição, ainQa qóm muita vitalid~de.
Bacelar e outros Senhores Senadores que .estabelece- a
E, naquela época; já_- se'coinentava algtinlã coisa sob_re a doencoincidência.Lie eleições_ para presidente e vice-presidente
ça que, aos poucos, iri3 levá-lo à mortê. Vendo que ele ainda
da República, senador e deputado federal,_ a partir do
fumava, perguntei: ''Mas o Sr. ainda e_SM_fumando? Ele disse
ano 2000, e para governador e vice-governador, deputado
assim: "Você também já oUviu essas_ d,bilversas? Isso não é
estadual e distrital, prefeito, vicewprefeitCi ~ _vereador,
verdade. Eu ainda tenho muita força, ll!l!_ito entusiasmo. Não
• a partir de 1998- (2' sessão de discussão), ... , ,
acredite nisso. Querem antecipar o meu' fim". Na vú~ãde,
,Obedecido o disposto no art. 358, § 2', do Regitnento Interjá existia, e já hayi~ vazado o probl~~rü( que ele _!taveria de
no; transcorre hoje 9 segurido dia para a discussãO da proposta
enfrentar mais tarde. Eu tive oportuilídade de ir ao Ri!:i, depois
e apresentação de emendas, assinada por U!Jl t~tÇo, ·no mínida sua morte, visitar a sua família, quapdç. e·ntão toffiei co_nhemo, da composiç3ó- do Senado Federal.
cimento de um outro- detalhe da ~uaji~a. a sua seriedade,
Em discussão a proposta, em primeiro turno. (Pausa.)
porque ouvi confidê-ri:ciãs da família, os' prOblemas financeiros

e.·

vi:
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Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prosseguimento na sessão de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Item 4:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃ6
N• 10, DE 1991,
.
de autoria do Senador Marco Maciel e outros Senhores
Senadores, que acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera
a redação do inciso II do art. 161 da Constituição Federal.
(2' sessão de discussão.)

Em obediêncüt ao disposto no art. :358, -§ z9, do RegiiD.ento
Interno, transcorre hoje o segundo dia ·para discussão da pro-

posta e apresentação de

~rp.~~~_a_s,

assinada por um terço,

no mínimo, da coiilposíÇãO do senado Federal.
Em discussão a proposta, em primeiro ti.ti"no.
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Tem a palavra
o Senador.

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Para discutir.)
.-Sr. Presidente, Srs .. Senadores, é indiscutível que o País
nesta última metade do século _experim'entou um notável_crescimento econômico, ConqU.ánto teriha havido .uma queda de
ritmo na década passada, sem comprometer, todavia, de forma
significativa, -o desempenho médio.
Se essa trajetória é motivo de satisfação para todos nós

brasileiros, e traduz, com clareza, a

criatividad~

qo

!!OSSO

povo_ e a inequívoca -poteridàlidade de nossos recursos, não
se pode desconhecer~ e~tretanto, que esse modelo_ de <;tesenvolvimento envolve extraordinárias e_ persistentes contradições.
Discorrer sobre essas contradições implicariã., éerta:mente, elaborar um trabalho de maior fôlego do que pretende
esse breve encaminhamento de votação. Desejo, apenas, Salientar~ lridesejada- e lamentayelrn~nte insuperada- convivência entre o crescimento econôrnico brasileiro e as desigualdades _sociais, regionais ou espaciais.
Malgrado inúmeras e frustrantes iniciã.tivas·g_oy~rnajrien
tais, o desenvolvimento brasileiro é regido por um processo
continuado de acumulações de capital, do qual resulta um
fosso cada vez maior entre ricos.· e pobres e entre .as regiões
mais de!. ""'!lvolvidas e as menos desenvolvidas. Não é outra
a razão que explica os crescentes problemas sociaiS ·na cidade
e no campo, a formação de bolsões de pobreza absoluta verdadeiras zonas de exclusão social-; a desordenada expan·
.
·
são urbana etc.
Essa situação, Sr. Presidente, que repercute profunda
e maleficamente na vida nacional, clama por um~ solução
eficaz e duradoura. É atendendo a esse imeperativó que venho
pedir a atenção dos nobres colegas para a proposta de Emenda
à Coristituição que· ora·- discutimos, relativa à repartição das
receitas tributárias, como forma de sanar os desajustamentos
entre as regiões mais desenvolvidas e as regiões menos favorecidas.
A atual Constituição tem, seu lugar a dúvidas, uma co0otação fortemente social, que se torna evidente a partir da
leitura das normas que consagram os piopósítos de promover
a e-rradicação dã-póDreza;a·gafantiã. di~· -uma m.elh"õ"i-quãlidade
de vida, o acesso de todos aos serviços de educação e saúde,
a redução das desigualdade interpessoais e inter-regionais de
renda etc.
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Há, contudo, Sr. President~ e Srs. Senadore:s,. Uitta distorção que afeta significativamente os objetivos relacionados com
a diminuição das dispàridades interRregionais de renda.
Refiro-me, especificamente, à omissão da vigente ConstiR
tuição quanto aos critérios de rateio do Fundo de Participação
dos Municípios - FPM. O disciplinamento da matéria, nOs
termos do art. 161, foi remetido ã legislação iD:f.raconstituR
cional.
Tal norma contrasta com o tratamento que foi oferecido
· às..transferências à conta do IPI incidente sobre as importações
(art. 159, II, e § 2'), do IPVA (art. 158, III) e. do IÇMS
(art. 158, parágrafo único). Em relaçãp a essas tran,sferências,
a Constituição. definiu critériOs. de rateio claros e- precisos..
Não cuidou, entretanto, do FPE e do FPM.
·
. Ao postular a alteração constituciOnal que esta emenda
preconiza, não tenho o propósitO, a"peflã.s, de fixar um tratamento equitativo para a matéria, pretendo sobretUdo corrigir
uma distorção que prejudica sensivelmente os municípios das
regiões mais pobres, notadamente do Nordeste, do Norte e
Centro-Oeste do País.
.
De fato, na justificativa que apiésefitei pa:ra 'a' emenda,
· --··
- - .
·
assinalei que:
" ... o Código Tnlmtátío Nacional estabelece -que; eÍn
. relação ao FPM, os critérios de rateio são a população,
o inverso da renda per capita e a área territorial das
entidades participantes. No que concerne às capitais e
a·os municípios coln população superior a 156 mil habitanR
tes, prevalece o critério do inverso da renda per capita,
o que não ocorre, contudo, em relação aos demais municípios.
Em virtude de tais fatos, os municípioS~ ouo, maiS
- precisamente, os municípios de· Porie. pequeno e médio
. ~-=-das regiões periféricas ·ficam penalizados."
Sr. Presidente, a título de ilustração, cabe ~lien~a.r que
a parcela do Fundo de Participação dos MunicípioS situados
no Nordeste corresponde a apertas- dois terços da entregue
aos estados daquela região, à conta do Fundo de Participação
dos Estados.
.
.
- Par~ corrigir e~sa imperfeiçã~· é -qu~-·el~b~ramos ~ Pro-posta ~e Emenda Constitucional n' 10; de 1991, que foi subscrita por ilustres colegas. A população, o inverso da renda
per capita e a área t~rritorial das ep.~içlades participantes, crité~o~ que, na vigente legislação co.Ql.plementar~ disciplinam o
rateio do FPE, não só passsam a integrar o próprio· texto
constitucional, como além disso são estendidos ao FPM.
Sr. Presidente; Srs. Senadores, é·Certo que a suPeração
das disparidades regionais requer a adoção de medidas gerais
e enérgicas, que ~ãó desde a revisão .das polítiCas públicas
naçionais, conferin9o-IQ.es caráter inequivocamente red.istribUtivo, at~ a elimi.Oáção. de óbices constatáveis ilã.S regiões
menos desenvolvidas.- nomeadam~nte_ ag_uC!!!les relacionados
com uma arcaica estrutura fundiária, urit -aSsistencialisrno sabidalll_ente ineficaz, á Obsolescência das eStruturas e processos
produtivos, as lamentáveis Condições de vida da população,
em ~~rmos de educação e saúde etc.
_
..
E igualmente c~rto que a partilha de rendas públicas
constitui um instrumento da maior valia _em uma política global
de; correção das ~isparidades -inter-regionais de renda. oorcj_liàiltõ-rião pode -ser· :ViSto tão-sOmente~sob a ótica interiôvernamental.
·
No caso brasileiro, a descentralização das rendas e encargos público~ deve estar vinculada necessariamente a um pro-

3406 Terça-feira 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

cesso de redistribuição regional. Um processo-não pode desconhecer o Qu_tro, pois ambos caminham na mesma trilha do
desenvolvimento.
Por tudo isso, estou convencido de que esta emenda tem
um elevado sentido social, haja vista tratar-se de um instrumento da maior importânda ita conSecução dos propósitos
de correção das disparidades inter-regionais de renda- grave
e antiga questão que macula a integridade nacional, compromete a harmonia do desenvolvimento·,- gera problemas Sociais
nas regiões mais prósperaS e reduz as perspectivas de expansão
do mercado interno. Uma _questão, enfim, de eqüidade social,
de eficiência econômicâ e de equilíbrio federativo. Sr. Presidente, Srs. Senadores, em face dos a{gumentos
que acabo de expender, conto, portanto, com o apoio dos
nobres colegas para a aprovação ·cta Emenda ConStitucional
n9 10 na certeza de que, assim, estaremos concorrendo para
consubstanciar um projeto de nação, menos desigual e mais
forte~-

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Contióua eÍrt
discussão a proposta'. (Páusà :)
'
···•
Não havendo quem peça a palavra, a .discussão terá prosseguimento· na- sess_ão_-d_e_ am-anhã.
·
O SR- PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Encerrada
a matéria ·constante da O!dem do Dia-: Volta-se à lis_ta de
oradores.
Concedo-a palavra ao nohre -SeO.àdQr ÍúiiO- CamPõS.
OSR- JÚLIO CAMPOS (PFL.- MT- Pronuncia o.seguinte discurso. Sem revisão·do orador.)- Sr. PreSide'nte, SrS.
Seoàdores, o jornalO Estado de s_ Paulo, na sua edição de
ontem, 16 de jUnho, diVulga a notícia' de que o ·Governo
· Federal pensa, através- da Caixa EC6riõniiCa Federal, numa
nova divisão do Fundo de Garantia por'Tempo de Serviço
(FGTS). A notícia diz:
Divisão do FGTS pode mudar
Brasllia .:..._A política de goverriàdoresdopresidente
Fernando. Collor começa a provocar reflexos- na bU:i'Ocracia estatal. A Caixa &onômica Federa[ (CEF) prepara
um projeto de- -mudança nas regras -de distribuição: de
recursos .do Fundo de Garantia po·r Tem-pb -de Sérvlçõ
(FGTS) que privilegia os Estados do Norte, Nordeste
e Centro-Oeste. Pela proposta-, a aplicação desses recursos no Sudeste cai ljle 45,07% do total para 23,74%, enquanto o Nordeste pula de 25,96-9'o.para 43,02%. Na
região Norte, o salto é de 6,58% para 13,03% e rió CentroOeste de 8,04% para 9,88%. No ano passado, os recursos
do FGTS somaram Cr$ 336 bilhões. A mudança, porém,
depende da aprovação do Conselho Curador do FGTS.
Os recursos devem ser aplicadaS.nas áreas de habitação, saneamento básico e infra-estrutúrã iitbana." O argumento dos técnjcos da ÇEF ~ de. que a concentração
de recursos no Sul e Sudeste, justamente aS regiões que
mais arrecadam, agrava a situação no resto do País, favo~
rece o fluxo migratório e provoca ·o çresCime:hto desordenado dos centros urbanos. Na avaliação desses técnicos
não adianta, por exemplo, São Paulo. continuar a receber
grande parte do dinheiro do FGTS se esses recursos são
insuficientes para atender às necessidades de uma população crescente. Ao contrário, a aplicação de parte dessa
verba nas regiões mais pobrés pode_ contribuir para diminuir a migração.
,~
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.Eu queria neste momento, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
. dizer-que estamos de inteiro-acorao com: essa çlecisão da Caixa
Econômica _e do próprio Governo Federal. E dizer que o
Centro-Oeste ~stá mpito pouco aquinhoado - hoje recebe
8.4%' e, nessa nova redistribuição, mais uma vez, a região
está serido injustiçada pelo Governo Federal, pois de 8.04%
ela irá crescer para apenas 9,88%, o que- significa um percentual de pouco mais de 1,8%, quando sabemos que o CentroOeste e õ s-orvedotito dos problemas sociaiS do Centro Sul
do 'País e até do Nordeste.
No caso do Mato Grosso, meu estado, por exemplo, a
nOs-sa partiCipaÇão nos- r~cursos_ dq fJJpçlQ. de, P.arantia por
tempo de Serviço, hoje, chega a ser' apenas 1,025%, o que
nada significa em termos da migraÇão 1Dte'nSa que-Mato Grosso
recebe, mais de 250 .inil novos br~ilei~o.s _ se mudam para
lá: é o gaúcho, é o paranaense,-é o.c,atarinense, é o mineiro,
é o paulista, é o nordeStino, é o goiano, q4e vão para Mato
Gro.-s_so à procura de novas oportunidades de .trabalho, de
oportuniqades de vida melhores. J?, nó e~tanto, meu estado
não_t.em, condições ,míniq~as de .dar a esses novos brasileiros,
que recebemos com muito cari~J:tol __corit ~n'uito entusiasmo,
a infra-estrutura de que n~çessitam, principalmente no setor
sociáL -- 'H:oje, p~ua V. Ex~ terem uma idéia. Sr. Presidente, Srs.
Senadores. Cuiabá, Cápital de Mato Grosso, cuja população
cresce cerca de 12% .ao ~:QQ, ~ üma das .cid~des que mais
temia velas e invasão de terrenos urbano,s, porque os recursos
Oe-que a Cãixa Ecoilômica Federal dispõe no estado São
insuficie_n~es p~ra financiar mais ~o que 5 mil novas_casas
populares por ano. A nece~sida'de básica hoje de Mato Grosso
é 'de, pelo menos, 30 a 40 mil novas ha~itações anUais. E
estamos coíll um· défiç:it acumulado, nos últimos ciitcó anos,
âe mais de 100 mil hab'itaçõés para a população carente de
MatO GrosS_O. .
..
·
·
·
·-·.Nessa Op-ortunidade ém ·que o· Governo Fede-i-ai pensa
em mudar o rateio das cotas do Fundo de Garantia poi Tempo
-de SeiViço, queremos pedir ao Ministro da-EconOmia, Fazenda e Planejamento, Sr. Marcílio Marques Moreira, bem como
à diie'ção da CaiXa EOOnômicá Federal, que no· rateio-da nova
partiCipação dos esiado's'rio Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, a re_gião Centro-Oe5te;· que hoje récebe o maior
núfiiei"d de· migrantes déste· Pais, ·seja- benefiCiada: i:tãO com
o peqüeno·aumento de 8,04 para 9,88%, mas,' pelO menos
Com um iht:ieirie'nto igual ao da região Norte. Essa _região,
que compreende a Amazônia Legal, praticairiente, está subindo de 6,58 para 13,03%, isto é, está dobrando a sua participação, o que é justo. ·
· _ ·
--.
Entendo-que o Pará, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima e outros estados .que.compõeln aquela região· recebam
esse;5 benefícios, dobrem a sua quota. de benefícios do Fundo
de Garantia. Porém, que o CeJ;Itro~Oeste, composto por Mato
Grosso·; Mato Grossodo Sul, Goiás, Distrito Federal e parte
do Tocanti~s; réCebam também a mesma proporção, que posw
.samos subir de 8,04 para, pelo menos, 15% das quotas de
distribuiçãO do Fundo de Garantia por Tempo- de Serviço.
Só assim os governos daqueles estados teriam condições de
investir na área social e na de infra-estrutura .urbana:.
Que também fosse--Colocada, como uma dB:s cláusulas
contratuais desse financ"iãmento, que parte dos reCursos obrigatoriamente seria para firianC:iamento da constru_ção de casas
na zona rural, porque Uma das grandes dificuldades que hoje
fem o Brasil com essa migração da. zona rural para a urbana,
é q~e o hOJ!l~m do campo não recebe nenhum benefício.
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As casas populares das áreas urbanas são um atrativo para
o cidadão. Já que não há escola, saúde, assistência técnica

e financiamento para a~-sua lavoura, o cidadão que mora no
campo, hoje, no Brasil, pensa em ir para a cidade, adquirir

uma casa da COHAB, porque no centro urbano seu filho
teria cOndições mínimas para e-studar.
Para que- isso não ocorra, que as quotas dos recursos
do Fundo de Garantia sejam dobradas para o Ceritro-Oeste,
e, também, que parte desses recursos obrigatoriamente seja
vinculada à habitação popular na zona rural brasileira.
Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Márcio l.ácerda).:... Com a palavra
o nobre Senador César bias.
O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR. Pronuncia o seg~inte
discurso.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, tomei conhecimento, pela imprensa, de que o Departamento Nacional
de Combustíveis, órgão vinCulado ã Secretaria Nacional de
Energia do Ministério da Infra-Estrutura, está realiz:indo estudos com o objetivó de promover a desequalizaçãO dos preços
dos combustíveis eri:t todo o Pais-. - - - - Considero justá "eSsa· provídêricía, que fará com que páguem pelo combustível as pessoas que efetivaritente o ·conscmem, e o façam pelo preço justo. Más não posso deixa1 de
manifestar miilha grave preocui>ação _com o fato de qve, em
Roraima, sete dos oito municípios que compõem o Estado
serão diretamente prejudicados pela medida, caso ela venha
a ser implantada nos moldes do estudo Governamen~.::!
Roraima possU.f õs Mmimiclpios de Alto Alegl-e,, Boa
ViSta;· São Jo3o do Baliza, Caracaraí, Mucajaí, Normandia,
São Luíz e Bonfim. Deles, apenas um, Caracaraí, -terífii"riS6ría
redução no_ preço da gGasolina, do diesel e do álcoo,l.~ Os
demais serão apenados com aumentos variáveís, por não terem
bases secundárias oü primáriaSde distribuição daqueles produtos, como é o caso de Caracaraí.
No caso da gasolina, cinco municípios terão ·aumentos
entre. 1,8 e. 3,8 por cento, dois sofrerão aumentos de 5,1 e
6,6 por cento. No caso do álcool, três rpunicípios terão aumentos de 3,2 a 4,6 por CeritO, e quatro_deles_ sofrerão aumentos
de 5,1 3 9,7 por cento. O_diesel, principal combUstível num
estado ,qu~ d~pende estruturalmente desse derivado do petróleo para sobreviver, sofrerá aumento de 4,7 por cento em
um município; de 5,9 a 7,5 por Cento em três outros_municípios
e, finalmente, três municípios sofrerão com aunlentó de 10,7
a 14,3 por Cento.
Como vêem os Senhores, é inadmissível que as populações maiS distantes deste nosso me!mo e uno Brasil sejam
apenadas com aumentos de combústível, porque o Governo
não os ·atendeu como deveria ser, deixando aquelas populações à mercê de sua própria sorte.
Máis inaceitável ainda, quando sabemos que essas populações contribuíram, igualmente, com seu esforço, seu sacrifício, seh trabalho e seus impostos, para ·o- de.senvolvimento
do sul rico e progressista, com a construção de portos e aeroportos, de universidades, de centros de pesquisa, de estradas,
de usinas hidroelétricas, de numerosos outros fatores de pro~
gresso .erigiâos à custa de todos os brasileiros, inclusive os .
innãos de Roraima. E, agora, estamos na iminência de vê~los
sofrerem com·essa discriminação.
-Faço tim ·apelo ao Senhor Presidente da República, ao
Ministro da InfraEstrutura, à Diretora do Departamento Nacional de Combustíveis para que meditem sobre tal questão
1
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e não permitam que aconteçam dessa forma. Deve haver,
e- certamente há, caminhos qUe tornem possível adotar a dese~
qualização dÕs preços dos combustíveis, mas que, ao mesmo
terilpo, discriminem positivamente a-s--populações mais pobres
do nosso País, as quais, por serem mais pobres, não podem
ser discriminadas pa-ra ·p-ror. assumindo um ónus que muito
bem pode ser diluído por medidã. governamental sábia e oportuna.
Não posso concordar que justamente aqueles mais carentes e mais desassistidos sejam punidos por essa medida. Estarei
ªtento par~ ajudar o Governo a procurar urna solução para
impedir que isto aconteça.
Associo-me ao pronunciamento que fez, na Câmara, o
ilustre Deputado Euler Ribeiro, que defendeu idêntica posi~
ção em relação a municípios do Estado do_Amazonas.
Defendo essa posição porque sei que todos os roraimenses
estão uníssonos no pensamento de que é mais palpável a compra de combustível na Venezuela, que tem combustível abundante e barato. Queremos que seja implantado um livre co~
mércio de combustível com a Venezuela!
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. (Pau~a.)"
S. Ex~ não se encontra presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seguh:ttediscurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S~. Senadores, junto com deputados da Comissão de Segu~
rança e senadores da Comissão de Relações Exteriores_, estive~
mos visitando a Amazónia. A córivíte do MinistériO do Exéi"~
cito,_lá estava S. Ex~ o Ministro que coriosco percOrreu durante
cinco dias aquela região, e o Comandari-te militar da Amazo~
nia, General Santa Cruz.
- -- ---- -- - Era uma viagem, Sr. Presidente, que há muito gostaria
de ter feito· porque nós, que andamos pelo mundo inteíro~
conhecemos o mundo inteiro, imaginamos quando chegamos
a Manaus, que praticamente conhecemos o Brasil. Na verda~
de, a nossa viagem-começou quatro horas depois de Manaus
onde tomamos conhecimento daquela realidade.
Pretendemos voltar a esta tribuna com os dados que trouxemos e com os estudos qeu fizenios·e- debater aqui algumas
questões sobre aquela região, com uma responsabilidade de
quem não é da região; somos lá do outro canto, lá do Rio
Grande do Sul. E quem não é da região pode fazer a análise
daquilo que viu, daquilo que sentiu com a responsabilidade
de brasileiro e não com a paixão dos filhos naquela região.
Impressionou-nos muito, já de saída, o General Santa
Cruz, pela sua dedicação, pela sua seriedade, pela profundidade com que conhece a matéria, ele que é carioca e que,
no entanto, vestiu a camisa da AmaZónia. E nas suas exposições, nas exposições das várias pessoas com as quais conver~
sarnas lá na fronteira Oeste deste País, lá onde houve os
incidentes com os nossos irmãos do outro lado, onde brasileiros foram mortos; pessoas que não têm cama, nem colchão
e ali ficam durante 30 dias e, agora, 15 dias, sentimos que
esta questão deve ser analisada com responsabilidade e sem
paixão.
Cremos Sr. Presidente, que daquilo que vimOs, naquela
região, uma pergunta"nos fazemos: Será que temos dedicado
o tempo que devíamos, em conteúdo e profundidade, a esse
problema? Será que, desde criança aprendemos a ver, a respei-
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tar a falar da Affiazônia_? Será que nós, Senadores, estamos
dando conta da nossa responsabilidade sobre essa matéria?
Será que assistindo o. que aí _está, nós que não somos de
lá, inclusive às vezes, ficamos até cansados de ouvir tantos
senadores e deputados falarem sobre o problema da Amazónia;·será que nós estamos nos dando conta de que não estamos
·
fazendo o que devemos?
Ora, Sr.Presidente, Srs. senadores, ali, vendo, sentindo,
caminhando e conversando, vemos o porquê da cobiça in-ternacional, vemos por que o mundo inteiro sente que ali está
uma questão de maior importância:. Será que está ·gente do
primeiro Mundo que hoje está tão apaixonado, visa, apenas,
salvar os nossos índios? Será que há um patriotismo~ uma
benevolência, uma dedicação tão fantástica que· o Congresso
americano ·pára de discutir todos os outros assuntos pol-qUe
quer saber como é que eles estão, como é que eles vão?
Será que a questão é ecológica?
Eu sou um homem profundamente preocupado com a
questão ecológica. Quando governador do meu Estado, e lá
no ministériO da Agricllltu!a, olhei com profunda responsabilidade a questão ecológica: Lá pelas tantas, no Ministério,
nós baixamos uma portaria, sem ouvir o CongressO e nem
o Presidente, determinando a proibição de uma série de "!"od;.,.tos no Brasil, como agrotóxicos altamente perigosos, criminOsamente usados no Brasil e que eram proibidos nos _lugares
onde eram produzidos. Foi urila bomba, houve um violento
combate; as multinacionais que os produziram alegaram uma
série de argumentos, e ...:.... justiça seja feita-- o Presidente
Sarney manteve a nossa decisão.
-_- _
Apresentei no minístérro·e ei1viei·a- esta Cãsà, ürTI·p~-...;.ito
de lei exatamente sobre essa matéria. Entendo que problemas
de meio ambiente são muito sérios, e é extremaniehte necessário que providências sejam tomadas.
Transformei 6 governo do estado; meio ambiente, no
Rio Grande do Sul, era um departamento, um órgão sem
nenhuma expressão; nós criamos uma fundação dando autonomia para que pudesse agir, funcionar e desenvolver. Penso
que o problema da ecologia, o problema do meio ambiente
é sério, e não o _é apenas sob um ângUlo, mas sério no seu
conjúnto.
O problema da ecologi-á é sério; iilas nas favelas de P~rto
Alegre, nas favelas de Sã,a; Paulo, ali mais ·do que em qualquer
outro _lugar, não há condições sociais e inorrem ·milhares de
crianças.
As crianças que morrem neste País, em maior número
são das favelas, são da ecologia da misé-ria, são da falta de
ambiente, da fome, das injustiças dolorosas e cniéis em que
estão vivendo.
Ora, ·sr: Presidente, somos contra permitir que se devaste
a Amazónia; mas assistirmos, de braÇOs CruZados, que não
se faça nada pela Amazónia quando-notamos que~há uma
ascensão no sentido'de internacionalizar a Amazônia, conside·
ramos impatriótico. Terl:ibs que tomar uma posição.
Não há dúvida alguma, estou convencido e posso falar
com autoridade, pois nunca ftii fã dos militares, desses que
bateram nas portas dos quartéis. Pelo contrário, durante esse
regime militar, eu, meu partido e minha gente do Rio Grande
do Sul, pagamos um preço muito caro, com cassações, violências e injustiças .. Erifim,· não há por qúe discutir, nem é o
momento, mas sou obrigado a reconhecer a maneira como
tratam esse problema. Tratam-no com sêriedade, eu vi preocupação com este País; não vi, em nenhum instante, problema
-o

-
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militar de segurança, de radicalização. O objetivo é de cuidar
do que é nosso.
A essa altura, convém se perguntar: Aquele projeto Calha
Norte era um projeto_ sério? Pelo que vi, era um projeto
sério. Não é porque o Sr. Sáthey ú c-riou, o General Denys
o levou adiante, que vamos dizer, agora, que não era um
projeto sério. Lamentavelmente, ele se desenvolveu em parte,
pois faltou dinheiro.
Muita gente pensa que o Calha Norte é um projeto militar. Não é um projeto militar, é um projeto de governo.
Agora, vi os prédios que foram construídos, os prédios dos
ministérios civis completamente abandonados, vazios, tanto
na área de saúde co~o em outras áreas.
O Sr. Oziel Carneiro- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON -Pois não, nobre Senador.
O Sr. Oziel Carneiro- Ouço, com atenção e com muito ·
interesse o pronunciamento de V. E~. É, ~ais uma vez,-um
irmão do extremo sul que vai à região .amazónica e chega
à tribuna do Senado Fétleral para fazer asse.rtivas daquilo
que realmente é a realidade, no que diz respeito àquela grande
região brasileira.
Há uma UNCED-92, ou um Rio-92, cómo queiram chamar, que só será realizado, no Brasil, não há dúvida alguma,
em razão de estar no território brasileiro a·região amazónica.
As nações desenvolvidas, os sete países mais industríal~dos
do mundo - não tenho dúvida -devem ter alguma pre9cu·
pação ·com a ecologia, com a conservação ambiental, certaxhCfite, preocupações essas muito menore~· do que as nossas.
BaSta v·er que não poluímos a atmosfera como eles fazem,
não apenas com seus complexos ihdustriais, como, também,
com_ o excesso de automóveiS que tranSitam: nas ·ruas das suas
grânâes ineltõpoles. A verdade é que, a partir do momento
em que começaram a ser identificadas _riquezas no subsolo
amazónico, aumentou, e aumentou exageradamênte, esse problema de_ ecologia com relação à Floresta Amazónica. V.
·Ex.~. que acabou de visitar aquela região brasileira, provavelmente escutou a respeito do Projeto Calha Norte -que já
li na imprensa, um projeto definitivamente cancelado -deve
ter Chegado à conclusão- a guerra do Golfo Pérsico, recentemente realizada, nos indica que, falar em militarização da
Amazónia seria uma utopia, quartdo.temos arsenais bé_Hcos,
,de .tecnologia tão avançada que seria impossível defender toda
aquela região. Na verdade, o problema da Amazônia é ·um
problema econôrnico, que interessa aos países subdesenvolvidos. E muitos que estão_ preocupados de a "Rio 92" ser
apenas um acontecimento turístico, não_ estão ~te.ntos. para
-evitar_ que dali possa sair uma convenção que venba a nos
subtrair o direito de atideterminação sobre os des_tinos da
Ama-zônia. Felicito V. Ex• pelo_ discurso que 'está pronunciando.
. O SR. PEDRO SIMON- Agradeço o aparte de V. EX'
e quero dizer que tem absoluta razão, quando diz da preocupação daquela gente da Amazônia, com relação à EC0-92.
A preocupação deles é ·com relação à perspe<::tiva que
está crescendo, o que eles chamam de soberania relativa da
Amazônia. Eles crêem que h~ uma pressão internacional,
no sentido de que se deva_ diminuir a força _e ':\ pressão do
Brasil na Amazónia, e que se deva reconhecer que. a ONU
e os organismos internaciohlais têm que dar a proteção, a
orientação e a determinação.
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Há um movimento enorn1:e de preocupação, uma ansiedade, e até cheguei a ver, o que me causou estra.nheza, no

Rio Grande do Sul_ um grupo de gaúchos que querem-criar
um partido separatista. Não levamos a sériO, isso riãó-reproduz

o pensamento e o sentimento dos gaúchos, que podem ter
suas mágoas com relação ao Governo Federal, mas, na verda-

de, temos um profundo respeito com este País. Agora, o
que senti lá na Amazónia, é gente humilde e gente importante
falando em secessão, achando que, talvez, o fato, a realidade
seja essa, de partir para uma nova ·realidade, pOrque eles
teriam apoio, a presença, a ação __e_ a colaboração de gente
de fora; se eles não se submeterem ao que eles acham que
vai acontecer. Acho que não, acho muito difícil que o Brasil
receba esses organismos para brincarem com a Amazônia
aqui, no nosso País.
Embora reconheça que V. Ex~ tem razão na ~sua interrogação. Por que a EC0-92 no Brasil? Pelo prestígio do Presidente Collor? Por que o Rio de Janeiro é uma cidade muito
importante, uma cidade significativa? Pode ser. Mas a grande
verdade é que há muitos que dizem que, como diz V. Ex•,
se o Brasil não tivesse a Amazônia, a EC0~92_tãlvez não
fosse aqui no Brasil. E se não houvesse o interesse de debater
a questão da Amazônia no Brasil, talvez o lugar fosse outro.
E há medo na Amazônia, há preocupação. Inclusive o Governador Mestrinho - conversamos com S. Er.' - tem_ essa
angústia, de que, nessa reunião, eles queiram trazer a tese
da internacionalização ou algo parecido para discussão aquí.
A grande verdade é que essa tese, e a imprensa- teril publicado,
que a Calha Norte deve ser sustada, eles não falam em paralisar. Diz o Governo que quando abrir a exposição do Río
de Janeiro, no próximo ano, vai haver um projeto _para a
ocupação da Amazónia, projeto esse cOncomitante çom a ocupação ecológica, a garantia ecológica do lugar.
Quéro dizer aqui, com toda a sinceridade, não_ vi por
onde andei, nada no Projeto Calha Norte que significasse
devastação da Amazónia. Não_ vi absolutamente nada. O que
vi foram áreas destinadas a garantir a ocupação, destinadas
a darem força para as pessoas que estão lá e aumentar a
garantia de ocupàção daquele lugar. .
Vi entidades que estão melhorando_ as condições materiais, estão-melhorando as condições sociaiS~ estão avançando
na ocupação da Amazónia. Não vi__nen_hum_projeto de militarizar, isso tem que ficar claro. Ao contrário, durante muito
tempo, ·quando o problema do Brasil era o de garantia de
nossas fronteiras, era um problema mais do Sul, metade do
Exército Brasileiro estava no Rio Grande do_ Sul. O TerCeito
Exércíto é o Exército mais forte deste Pafs. Hoje, estamos
lá com cerca de 50 mil pessoas no Exército, estamos satisfeitos,
mas na Amazónia-daquele tamanho,_ naquela realidade, são
de cerca de 15 mil pessoas no Exército da_ Amª-.f_ónia.
Creio que é u·ma análise real. Na Amazónia, u;m quartel,
um pelotão é a civilização que está chegando, é o País que
está chegando lá. O mais importante é que eles vão, até por
disciplina. Agora, para o MinistériO da Saúde, do Trabalho,
da Educação, para os outros ministérios civís, a co~sa: tem
sido difícil. A verdade é que eles estão lá no sentido, eu
diria, civil da garantia da realidade daquele espaço.
Quando eu era Ministro da Agricultura, participei, ínClusive, de algumas reuniões, sob o Comando do General Denys
sobre a Calha Norte, e vi, desde o início, a preocupação
daquele proieto, que era a ocupação da preservação e desen~
volvimento da Amazônia. SUSpender, não sei por quê. Na
verdade, as coisas estão paralisadas. Quando ouvi o nobre
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discurso do ilustre senador elogiando o Andreazza, tive opor·
tunidade de ver, ali nos mapas, o que o Andreazza queria
para aquela região. Ê verdade até que talvez, a curto prazo,
Seiia difícil, m"as o Andreazza viu e previu, e os projetes
das construções das estradas, em nível horizontal e vertical
eram a garantia da penetração na- Amazónia. Hoje, parou
tudo. A Trarisamazônica não se coiiseiva, a Pe"iimetral Norte
possui apenas alguns quilómetros e vive lá um batalhão; um
jovem tenente-coronel, excepcional, diga-se de passagem, tudo preparado, uma dedicação enorme e as máquinas rodoviá_rias paradas, por falta de verba; a estrada para ser feita sem
nenhum estímulo, nenhuma garantia de que as coisas fossem
levadas adiante. Tudo porque se diz que o Projeto Calha
Norte parou para se ver o que vai acontecer.
A palestra que o general fez para nós foi muito importante. Lá pelas tantas ele leu uns trechos e apresentou o fax
daqueles textos que me preocuparam:
"A Amazónia total, cuja maior área fica no Brasil,
mas compreendendo também parte dos territórios da Venezuela, Colômbia e Peru, é considerada por nós como
um património da humanidade. A posse dessa imensa
~ea ~~los países mencionados é meramente circunstanctal.n---

"É nosso dever: defender, prevenir, impedir,lutar,
insistir, convencer, enfim esgotar todos os recursos que,
devida ou indevidamente, possam redundar na defesa,
na segurança, na preservação desse imenso território e
dos seres humanos que o habitam e que são património
da humanidade e não património dos países cujos territórios, pretensamente, dizem lhes pertencer."
"É nossa dever: impedir, em qualquer caso, a agressão contra toda a área amazónica, quando esta caracterizar-se pela construção de estradas, campos de pouso,
principalmente quando destinados a ativídades de garimpo, barragens de qualquer tipo ou tamanho, obras de
fronteira, civis ou militares, tais como quartéis, limpeza
de faixas, campos de pouso militares e out-ros que signifiquem a tentativa de modificações ou do que a civilização
chama de progresso ... "
. Esses_ textos que o General apresentou seriam diretrizes
emanadas pelo Conselho Mundial das igrejas cristãs para seus
missionários na Amazónia.
Se é esse o teXto que é distribuído, a ser verdade foi apresentado lá e reCebi como um impacto, porque é levan~
ülda põf um- órgã9·-que tem repercusSão- rtnindial, a interro·
gação sobre a legitimidade da Amazón_ia ser brasileira ou
parte do Peru e da Venezuela - a ser verdade isso, "que
não se pode construir nem energia, nem estrada", pretende-se
o quê? Deseja-se o quê? Qual é o objetivo? Eles lá dizem
que tudo isso faz parte. Agora, o General dizia com muito
interesse, com muito significado, que os incidentes são uma
das_ coisas que nos levava lá, inclusive, o incidente da nossa
fron-teira ali com a Colômbia, com a Venezuela. Não senti,
por parte dele, maior preocupação com esses incidentes, J?enso
que isso são- coisas que podem acontecer numa enorm1dade
de fronteira como a que temos, mas não é essa a questão.
O medo dele é com o que pode vir lá de cima, do Primeiro
Mundo: as preocupações com o que eles pensam em relação
a nós.
Esta afirmativa merece análise, discussão. É difícil ser
contra o modismo. Hoje a ecologia é moda. Repito: não colocarão mi minha boca o que não_estou dizendo e vejo o proble-
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ma ecológico como algo muito sério. Q que aconteceu, póY
exemplo, no Golfo Pérsico, onde incendiaram aqueles postos
e praticamente transformaram aquela água em petróleo é algo

muito sério. A análise feita com relação ao gás carbónica
que esses ililhões de automóveis e caminhões soltam, que
estão _infernizando o ar que se respira, é um caso muito sério.
A Amazônia também é uin caso de responsabilidade,
com o qual o Brasil não pode brincar: temos que desenvolver
a Amazónia. Duas coisas têm que ser feitas: primeiro;-deve-se
ter um plano e, segundo, encará-lo com seriedad~. Aquilo
que as multinacionais ou as grandes empresas fizeram ao devastarem áreas enormes para buscar o desenvolvimento, creio
que o Governo não pode permitir. Agora, aSsistir, passivç!
que numa região Como aquela não se faça nada e para a
qual não se tem um projeto, parece-me absurdo.
O Sr. César Dias - Senador Pedro Simon, permite-me
V. EX' um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Pois não, Senador César Dias.
O Sr. César Dias- Senador Pedro Simon, já pela segunda
vez faço apartes para falar sobre a Amazónia. Primeiramente,
com o Senador Ronaldo Aragão, que também transmitiu a
sua preocupação em relação à Amazônia. Regoiijo;.me com
o pronunciamento de V. Ex~ que ocupa a ·ouu·a--fronteira
sul, enquanto ocupamos a fronteira da região norte com os
nossos países vizinhos. Realmente, a preocupação com relação
à Amazónia é muito grande. Ela detém 115 do depósito de
água doce do mundo; 1/3 das reservas mundiais das florestas
latifoliadas; 1110 da biota universal e 114 do carbono armazenado na biomassa vegetal, e Il)ais da metade do potencial
hidrelétrico e de gás natural do Brasil, sem mencionar os
minerais de ferro, bauxita, manganês, cassiterita e outros.
Então, vejo com preoCupação hoje que os organismos internacionais estão trazendo para a Amazônia alguns exploradores
·que, na maioria, são geólogos travestidos, inclusive de missionários, para fazer pesquisa na Amazónia, e quem Sabe, no
futuro, fazer a sua exploração. Então, traremos ao cenáculo
democrático do Senado Federal essa preocupação constante
e faremos com que os senadores e deputados da Amazônia
introduzam na EC0-92-0 binómio desenvolvimento e ecologia. Vi também com preocupação a desativação do projeto
Calha Norte, em que os ecofobistas, os eco-amazonogogos"
o chamam de Calha Norte. Mas não é a realidade. O que
o projeto faz é a integração da Amazônia na comunidade
nacional. Vejo o esforço da Força Aérea Brasileira de fazer
a integração da Amazónia com o Brasil. Pr~ci~amoS revitª-lizar
o Projeto Calha Norte que não é ilusório, mas idealista. Portanto, nobre Senador Pedro Simon, parabenizo-o pelo pronunciamento de V. Ex• e gostaria que V. Ex~ também participasse do bloco da Amazônia, para acharmos uma solução
viável, sem entregar a Amazónia para o forum internacional
que está querendo tomar conta da nossa planície, da nossa
biota universal, que é a Amazônia. Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON:- Agradeço a V. Ex•, o aparte
de um homem da região, e quero dizer que é muito importante
esse debate que o grupo da Amazónia pretende desenvolver.
Creio cftie seria profundamente necessário que aprofundássemos essa discussão. Então, que se passe a debater, inclusive
com essa gente lá de fora. Não vi nos jornais d~qui, mas
vi no Jornal de Manaus, no sábado, a notícia de que um
grupo de senadores, inclusive o Senador Kennedy, estava exigindo que o Presidente Bush colocasse as questões dos índios
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Ianomami na pauta dos assuntos que discutirão com_ o Presidente Collor. Penso até ser normal que se coloque esse ou
qualquer outro ponto na pauta das discussões.
Não creio, todavia, que o Congresso americano e essas
pessoas tenham condições de ditar normas com relação ao
que devemos fazer nessa matéria; primeiro pelo passado deles.
Não queremos jamais que se faça aqui o que se fez lá; em
segundo lugar, porque, na verdade, sabemos que atrás dessas
questões aparentemente humanitárias, existe uma série enorme, infinita, de interesses que conhecemos quais são.
O Congresso americano estaria votando, ou já teria votado, ou estaria por votar uma lei enviada a Hong Kong e
.a Formosa, em que todo cidadão de fora que viesse aos Estados
Unidos com um milhão de dólares e desse emprego a dez
cidadãos, não precisaria dizer a origem do dinheiro, e teria
o passaporte e a permanência garantidos para os Estados Unidos. Isso são interes~es! Sab~mos que-terll!ina ~Ifl97 o Tratado
dos Cem Anos e Hong Kong terá que ser devolvida à China.
Todos sabem que o diálogo de -Formosa com a China Continental está aumentando a cada dia, e isso apavora os grandes
capitais que- existem em Formosa.
Quando eu estava no governo do estado, já nos procuravam querendo estabelecer formas de poderem vir ao Brasil,
porque não temos relações e não dá nem o passaporte para
que eles possam percorrê-lo. No entanto, o Governo ameriCa.rto,-no momento em que o Brasil rompeu, disse que não
queria diálogo nenhum, estabelece uma no_rma como essa,
abrindo as _suas portas, escancarando as suas portas àquela
gente_!__
_
_
__,
Não creio, sinceramente, qUe haja autoridade lá com
relação a ditar norma~ c:Ie condl!ta ao BraSil ~qui. Cop1 _tqda
sinceridade, creio _que esta, repito, é uma questão séria. Os
brasileiros não aceitam que não _se trate com dignid3.de,- que
não se analise- com seriedade o problema dos índjos brasileiros.
O Brasil não aceita que não se analise com profundidade,
cOrri seríedad_e, o problema da Amazônia, o problema da ecologia!
Agora, vamos analisar com tempo, profundidade e responsabilidade devidos! Pode haver uma lei, uma norma que,
por exemplo, em Paris ou na Alemanha seja proibido derrubar
uma árvore, porque já atingiram o seu estágio de desenvolvimento, porque já estão no máximo! A população é aquela,
as casas são aquelas, a realidade é aquela! Penso _que as normas
que valem para Paris não são as que valem para as nações
do mundo inteiro. Temos que estudar cada caso no seu cas.o
e .cada_ realidade na sua realidade.
_
Dizer como pretensamente, e me custa a crer que seja
verdade, a nota que foi lida para nós, da Igreja Internacional,
de que não se pode abrir uma estrada, que não se pode construir absolutamente nada na Amazônia. Custa-me .a crer. que
isso tenha' um mínimo de lógica e um mínimo ~e fundamento.
Sabemos, dolorosamente, que o mundo é esse que está
aí. Assistimos agora, dentro deste contexto, uma afirmação.
A divisão do mundo hoje não é ideológica, não é comunismo,
não é capitalismo. A divisão do mundo é quem tem poder
e quem tem força. E vivemos Uma hora delicada, porque
uma hora em que não temos netn referência. Até há pouco
tempo, lá estavam a Rússia e os Estados Unidos. Lá estão
os Estados Unidos e_vivemos uma realidade onde sabemos
que os nossos irmãos ameriçanos têm muitQ poder, é a pátria
da democracia, mas, na realidade, perguntem ao Panamá,
na hora de devolver o canal e na hora de constrUir o canal.
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Perguntem às repúblicas da América Central. Perguntem
a tudo o que eles fizeram ao longo-da sua história. Perguntem
ao México e aos prolongamentos_ de territórios, como foi que
eles conquistaram.
O Brasil, sempre foi encarado com restrições o tamanho
do seu mapa. Prim-eiro, ficamos um século, e venho de um

estado onde durante 100 anos quiseram fazer uma guerra
entre o Brasil e a Argentina. Fazer com que o grande iniill.igo
do Brasil fosse a Argentina. O grande inimigo da Argentina
era o Brasil. Nesses últimos 10 anÇ>s está-se mudand,o. E,
hoje, a integração da AmériCa Latina é unfa- rea:Ilâade.
Prova-se qtie nós e Argentina e Oiitfós pãrses-âa AMérica
temos que nos dar ás mãos para podennos avançar. De i'epente, quando men9s se espera, surge lá na Amazônia. E surge
um fato que está dentro do contexto, do tamanho do nosso
mapa e da grandeza do nosso País.
_ . . _ ._
Creio, Sr. Presidente, que os problemas brasileiros são
muito sérios. Mas, se temos problemas de hoje, temos problemas de sempre. Problemas da miséria social, problemas da
má distribuição da renda. Este País é um problema dramático
nas suas realidades sociais e na incompetérieta das nossas elites,
a começar por nós, de equacionar esse problema. Recebemos
este País desse tamanho; temos a obrigação de fazer com
que, nas nossas mãos 1 nós, elite dirigente, ele fique do mesmo
tamanho.
Senti uma certa mágoa pórparté daquela gen~e. Na verdade, como é chique, como é moda, falar hoje sobre o meio
ambiente e como é bonito esse discurso. Tem manchete, tem
notícia, tem cobertura. Lá, pelas tantas, nos deixamos levar,
porque é por aí ·que ·se tem que ir, p<:rrque queremos ser
manchete, ser notícia. Queremos ser convidados pelos grandes
organismos internacionais e para os grandes 'debates nas universidades. Creio que temos que analisar o assunto, nesta
-easa, com grande responsabilidade.
Não nego, Sr. Presidente, que pode ser até que estamos
diZendo aqui que haja algum equívoco. Pode ser até que tenhamos que nos aprofundar sobre outra matéria. Não estou aprofundando no estudo científico dessa matéria. Falei, assisti,
ouvi e conversei ço_m. várias pessoas e várias elifidades. Por
isso~ a proposta feita aqui, de que venhaqt conversar conosco,
é possíVeL O que não podemos é nos omitir; não podemos
ir na onda do mais fácil e,. por omissão ou no aplauso; deixar
' 'as coisas como estão.

O Sr. Almlr Gabriel- Permite-me V. EX' um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Ouço o nobre Sen~dor com
muito prazer.
O Sr. Almir Gabriel- Senador Pedro Simon, estou escutando com muito interesse· ó discurso de--V. Ex~ Entendo
que algumas frases colocadas por V. EX' são preciosas, segu·ndo o meu entendimento. Uma delas traduz o grande equívoco
das elites nacionais, quer elas estejam ligadas ao poder econô~
mico, quer elas estejam dentro do poder político, quer na
Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. São equívocos
dramáticos em relação ao conjunto do País, e é desnecessário
entrarmos em maiores detalhes. O segundo ponto é a discussão
realmente da questão regionaL Ainda h4. pouco, ouvimos o
Senador Marco Maciel colocando a necessidade de uma reforma constitucional com vistas à alteração do FPM e do FPE ~
especialmente o FPM. Temo que todas essas discussões não
atinjam o ponto básico que V. Ex• abordou, que é não discutirmos a ecologia da miséria e da pobreza nesse País, e tentar,
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ou deixar se. transformar a questão regional como ·questão
básica e como questão principal. A questão regional é secun~
dária a urna outra questão anteriOr, muito mais grave e muito
mais séria, que as elites brasileiras, com a complacência do
Congresso Nacional, com a ajuda do Congresso Nacional,
têm permitido acontecer de forma dramáUca em relação a
e"Stamentqs e~tensos da população nacional. A questão da
Amazônia foi cônhecida antes de 1500. Em 1616, Belém foi
ocupada, ou criada, fundada pelos portugueses para colocar
parã fora-os holandeses, os franceses, enfim, a história toda
conhece a ocupação da Amazônia. Eu não temo ta,nto essa
discussão da internacionalização da Amazônia. Digo sinceramente, não temo pelo fato seguinte: quero discutir Chemobyl,
sim, quero discutir Nagasaki, quero discutir Hiroshima, quero
discutir as questões acontecidas. no Iréique, Kuwait, quero
discutir esses problemas ecológicos.dQ.mundo, quero discutir
as questões de Nova Iorque sobre as. quantidades de _gás C4rbPnico que se lançam na atmosfera. Quero discutir, enfim, todas
as questões que estão ligadas ao plano global da humanidade,
e acho que eles também têm direito de discutir sobre a questão
brasileira e sobre a questão .amazónica. Desvio vai haver sempre. Não me amolo com os desvios que possam acontecer
dessa fundação, daquela igreja, se eles vão fazer isso ouoaquilo
em relação a corno usar a Amazónia. O que me amola é
que no Brasil vários representantes da própria AIIiazônia,
ao longo de 30. anos ou mais, têm prestado, de maneira ajoelhada, apoio a .go~ernos que, sucessivamente, têm utilizado
a Amazônia da pior maneira possível e depois se faz discurso
por isso ou por-aquilo. Faz-se discurso em relação.à defesa
do N ord~ste mas, na verdade, na hora concreta de votar,
vota-se coJD o Governo. E. essa situação cria em mim uma
situação de insatisfação, de amolação e de angústi3.. Então,
quando ouço a voz de V. Ex~, ex-governador do Rio Grande
dp S_ul, já com enorme tradição e história dentro da Política
brasileira, levantar a questão amazónica tendo, inclusive, a
condição exemplar de, no exercícic{do Governo do Rio Grande do Sul, ter defendido as questões ambientais no seu. estado,
evidentemente, sinto um enorme reforço à posição da Amazónia, mas enterido que deva ser um~ posição que tome em
conta que todó·o· globo pode discutir a Amazônia. Não temos
nenhuma razão de não permitir que se discuta. Agora, na
hora de discutirmos o desenvolvimento da Amazônia, não
devemos chegar com aquela história de dizer: "a Transamazônica foi a grânde salvação n-acion.ãi". Existe até uma frase
mens sem terra". E depois se abandona. Quer dizer: faz~se
Jari. Quem é-q-ue entregoU a área toda de Jari ao Sr. Ludwig?
Quem é que fez um projeto ein relação a área de Fordlândia?
Quem é que permitiu tudo jssoJ.N.ãQ fQj_o Governo brasileiro?
Não foi a conlp1ãcência dos. governadores da região amazô~
nica? Agora se fala no C:;iboclo. Vamos discutir a miséria
no Brasil, vamos discutir como ela ~e distribui .especialmente
e como se distribui.entre as classe.s. E aí, com certeza absoluta;
vamos ser capazes"de fazer um projeto para a Amazónia fiais
adequado. Fizemo·s aqui um discurso, há pouco tempo, em
que colocávamos a nossa perplexidade em relação aos nossos
cientistas na Amazônia, pela ridicularia que fazem em relação
aos cientistas do Museu EmíliO GÇ)_eldi, que faZem eril relação
ao INPA, porque defendem isso ou POrque· de-fendem aquilo.
Vamos sentar com eles, vamos discutir se eles têm ao menos
material para trabalhar; não têm. O Bra.sil precisa ficar realniente em condições de di.scutir a qq.estão ~cológica, m-ãs de
maneira a não excluir dessa questão o próprip horilem, e
fazer com que a d~scussão a respeito da Amazônia possa ser

3412 Terça-felra 18

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAl.-(Seçao II)

aberta ao m-undo inteiro, sem nenhum problema de eles virem
nos ajudar, porque, parto de um pressuposto: não é- possível
que próximo ao final deste século, no começo de um novo
milênio, algum br;:asileiro ainda discuta a nossa soberania,.
A nossa soberania estã acima disso; esta feita~~há séculos e
é fundamental que possam discutir, primeiro, dentro do Brasil.
Então, vejo as discussões sobre se dar incentivo fiscal para
o Nordeste, incentivo fiscal para a Amazônia, incentivo fiscal
para o Centro~Oeste. 'Não sou contra que dêem incentivo
fiscal, mas ninguém discute uma condição mais importãnte:
é que na: hora que o Governo faz um investimento dC: US$
80 bilhões, num determinado período, para o crescimento
do Brasil, não se discute que 90% disso ficou no Sul/Sudeste;
para a Amazônia, para o Centro-Oeste e pata o· Nordeste
vai menos de 10%. Então, como se Vãi transformar a situaç-ãO
dessas regiões se cada um dos parlamentares que defendem
a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Oeste não ê capaz de
discutir que nós queremos uma partiCipação maior na distribuição desses recursos_ com vistas a investir. Vide Tucun.lí,
estamos lá; com pouco dinheiro mais duplicaríamos a capacidade de Tucuruí para fornecer energia. Assim, temos dezenas
de projetes que estão parados e sobre os quais nada se diz
e nada se faz e, na hora de o Governo pedir, aqui se Vota
a faVór do Governo. Agradeço a V. Ex• e_ acho que o seu
discurso é extraordinário porque tem o seu testemunho, quer
como governador de um estado tão importante como o Rio
Grande do Sul, pela sua prática, quer pelo testemunho de
ver a questão amazónica e senti-la pelo depoimento que lhe
foi prestado nessa Viagem recém-feita. Apenas gostaria de
colocar que a minha posição insere a condição ecológica, junto
e indissociavelmente da condição da pobreza. E o que tem
acontecido neste País é que toda a vez que a miséria é maior
no Nordeste, arranja-se uma porta qualquer na Amazônia
e af vem o nordestino para a Amazônia. Na medida em que
não se quer a reforma agrária no Sul-Sudeste, se abre Rondôw
nia e se desmata Rondônia. Na medida em que não ~e ~az
reforma agrária no Maranhão, no Ceará, no Piauí; riesSes
lugares todos, se abre uma estrada e se ocupa e se desvasta
o Estado do Pará pela sua região sudeste. Na verdade, toda
vez que a miséria deste PaíS aumenta levantá-se o tapete da
região amazónica e m"arida para lá os pobres, os miseráveis
e os desassistidos. ESta é a "grande questão da nossa ecologia,
Senador Pedro Simon, - O SR. PEDRO SIMON- Agradeço muito o seu aparte,
nobre Senador, e creio que V. Ex• com muita profundidade
~-analisa o tema no seu contexto.
Concordo que não há aqui de se pr.eocupar, no sentido
de não ter coragem de avançar. Concordo com V. Ex~ que
a questão tem que ser analisada no seu triãngulo: o problema
da miséria, o problema da ecologia e o problema do desenvolvimento. Eu concordo com V. Ex• que não temos que ficar
aqui a chorar, ou a nos assustar com o que pode vir de fora;
nós temos que ter a responsabilidade de ter o nosso plano.
O Projeto Calha Norte é incipiente no sentido de ter
feito alguma coisa, para não dizer que não se "fez nada. Ã-gora,
eu não vi e ninguém iné: ãpresentoU ilin plano real, um plano
concreto- de como vamos leVar adiante o desenvolvimento
daquela região, garantirido a ecologia, garantindo um plano
real e objetivO, garantindo eVít3"r-se o-- que considero hoje
que deve ser o maior centro mundial de vigarice, de carapinagem, de aeroportos clandestinos, de concessão de licenças
ou sem licenças. O que deve estar saindo de minério, o- q_ile
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deve estar saindo de coisa séria da Amazônia para os Estados
Unidos c Europa é imprevisível, e não se sabe. Outro dia,
_o- Ministro da Aeronáutica esteve depOndo _em uma comissão
da Câmara dos Deputados e S. Exl' falou em mil aeroportos
clan~estinos; tem gente que diz que é mais do_ que isto. Eu
creiO que essa responsabilidade nós temos. O problema ·é
de prioridade, e eu venho aqui, com muita humildade, para
dizer que, entre as prioridades deste País, a garantia-ao desenvolvimento da Amazónia é uma delas.
CreiO- que devemos ter a responsabilidade de dizer isso.
Como bem disse V. Ex~, não podemos chegar ao início do
próximo século discutindo o problema da nossa soberania;
quer dizer: voltamos ao início da criação deste País. Não
_te_mos que dizer que o nosso projeto é esse aqui, o nosso
plano ~-esse aqui, a nossa _proposta é essa aqui, o que nós
queremos é isso aqui. Concordo que devemos discutir com
nossos amigos americanos, com nOssos irmãos da Europa as
_g_uestões deles_~ as I!Q~~s, coloca!?<':f_C?_ ~ _se_g_uinte questão:
9 _que querem que se faça aqui? O que vocês eStãO fazendo
lá? O que prejudica mais New York: derrubar uma mata
na Amazônia ou permitir a circUlação dos milhares de carros
que despejam o tóxico que praticamente está matando aquela
genre? O que é mais-prejUdicial ao Brasil: derrubar uma árvore
na Amazônia ou em São Paulo, como -o que acontece em
termos da modernização daquele país?
---- Confesso, agora que comecei o meu pronunciamento,
que pretendo voltar a essa tribuna para fazer uma análise
do que ouvi e debati, estudei e conheci; é algo engraçado.
Pensava que conhecia o Brasil inteiro;- havia ido a Belém
e a Manaus, e lá, em mais de uma oportunidade, oferece-.
ram-me uma excursão de um dia ali por perto. E eu penSáva
que conhecia o problema daquela região. Tomei conhecimento de uma parte, porque falta a outra, que não foi possível
conhecer; estive em Alta Floresta, uma cidade de 50 mil habitantes,_e, em função dela, venho hoje â tribuna, porque minha
consciência me diz que tenho que-fazer iSso: Vim Sob o ímpeto,
antes de_ fazer o estudo ou a análise, vim com o que colhi
para dizer com mtiitã humildade, como brasileiro, que todos
nós temos a responsabilidade de informar o que desejamos
para aquela região.
Aquilo é Brasil? É-Brasil. Querem__Qs__que progrida? Qu.eremos. Então, temos a obrigação de apresentar um plano
sério, responsável, concreto e objetivo. E, em cima disso,
nós vamos debater com o mundo, se for o caso. _O que não
podemos aceitar é a imposição do resto do mundo, sabendo
_que essa gente que está falando conosco não terh nem a seriedade, nem conhece os problemas que enfrenta a região.
Dizia o General, na comissão, que um dia estava em
Miami, passando férías, e encontrou um_ amigo brasileiro que
lá reside; e este amigo, de dedo em riste, gritava, protestava,
dizendo que estávamos colocando em risco .~ Jmmanic;lad~
com_ a _devastaç_ão da Amazônia. E por mais que tentasse
convencer aquele cidadão, o general não conseguia, porque
seu amigo estava tão imbuído daquela realidade que lhe vendew
ram que pensava e dizia aquilo com profunda senedade.
Esse é um outro aspecto: a mentira, quando repetida,
ainda mais quando pronunciada pela boca de um presidente
de uma nação ultiadesenvolvida, tem poder e tem força.
Se do lado de lá acontece isso e do lado de cá não temos
um plano, a luta, evidentemente, é desigual. Coloco-me à disposição da l:xmcada da Amazônia, e creio
que esse peilsátnento deverá ser o de todos nós no sentido
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de que se traga um projeto e que sigamos· ãdiante nessa luta
em busca do desenvolvimento:
-Quero agradecer aos promotores dessa viagem, âo nosso
Exército; à Comissão de Segurança da Câmara, a ComiSsão

de Relações Exteriores do Senado e àquele grupo de deputados e sena~ores que fizeram essa viagem. Creio que foi
útil e importante; creio que conhecer, debater e discutir, para
poder opinar e poder lutar, faz parte do processo. Prometo
voltar a esta tribuna com mais conhecimento, pois estou·falanw
do sobre o que vi, e externando aquilo que, na minha opinião,
pode ser feito. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.

Concedo. a

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronunciao
seguinte discurso~ Sem reVisão do orador.) - Exm<1 Sr._ Presi_dente, Senador Márcio Lacerda, Srs. Senadores, no próximo
dia 30 de junho de 1991, às 15 horas, na Catedral da Sé,
em São Paulo, a Igreja de São I:"aulo cele).nará, com al~gria
e gratidão, os 25 anos-de ordenação episcopal do seu pástor,
Sua Eminência o Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns. ··· ··
O Colégio Episcopal e o Conselho de Presbíteros da_A(quidiocese convidam o público em g~ral, os senadores desta
Casa, para a celebração eucarística com que noSsãs coinuriidades agradecerão a Deus o dom da vida _e _da vocação do
Arcebispo de São Paulo.
Esse é o coitVite-·que ·o Bispo-Auxiliar~ Dom Antôriio
Gaspar e o Monsenhor Sérgio Conrado, do Conselho de Presbíteros, enviaram- a este senador e a muitos daqueles que
admiram Dom Paulo Evaristo Arns.
Antes de falar de Dom Paulo, eu gostaria_ de fazer_·um_
registro importante, porque cerca de 200 funCio:rláilà~i"da Empresa Brasileira de Correio_:Le Telégrafo$ fÇn::tm demitidos,
em função da greve ocorrida entre 7 e 15 de junho. A Erp.pres3
Brasileira de Correios e Telégrafos demitiU e_sséS fundollár'ios
- apenas do DistritO Federal, em número de 200 - , talvez
outros- ainda não_ temos.a. notícia-, por justa cauSa, a:o
arrepio da Constituição Federal, em seu art. 99 ; e da Lei
de Greve (Lei n' 2.783189), sendo que ocorreu .a dispensa
de funciOnários com estabilidade provis6i'ia-,-- de Cipeiros, de
ges~antes e fUnciónádôS eDi fériaS. Qu"erémO!t"fà~iêi tifu_apelo
à úireção da Em-presá Brasileira de Correios- é"Tdégrafós,que está intransigente para. readmitir essas ·pessoas, apesar
do compromisso assumido pela diretoria, anteríórrliente·;--de
demitir, apenaS, aS pessoas enVolvidas· em atas de vandalismo,
que seriam, no máximo, 5 ou 6 pesSóas; CoilfOi"riie:de-CIID-:3.ção
da própria empresa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Apóstolo PaUlo de Tarso, na sua primeira Carta ãos- Coríntios, afirma· que a linguagem da cruz é loucura para muitos, mas, para aqueles que
creêm, é poder-de-Deus, pois Deus embaralha a sabedoria
dos sábios e aniCJ.Uila a inteligência dos inteligentes_.
Sr. Presidente, recorro a essa afirmaÇãO ôe-Paulo de Tarso, para me referir à eminente figura de Dom Paulo Evaristo
Arns, no momento em que comemoramos seus vinte e _cínco
anos de profícuo e inestimável trabalho pastoral à frente da
Arquidiocese de São Paulo.
Nada mais adequado do que a visão paulina da fé para
qualificar a vida de Dom EvaristO Arns _e _caracterizar sua
ação como pastor incansável da grei paulistana.
Sobre Dom Paulo Evaristo Arns, ouviu-se e leu-se um
pquCQ.,.de tudo, diríamos, Sr. Presidente. Uma verdade, po-
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rém, é de insofismável clareza: sua opção é a opção pela
loucura da fé, qúe ·nunca está diSsociada da cruz, a exemplo
do Mestre dos Mestres.
Dom Paulo Evaristo Aros tem demonstrado e-vivido essa
realidade com sua vida e com seu trabalho, pautados pela
-dedicação e pelo exemplo, sem recorrer, como assevera ajnda
Paulo de Tarso, â falácia da linguagem, pois a eloqüência,
quando não alicerçada no exemplo, é fogo-fátuo. A pa13.vra,
quando marcada pela ação que exemplifica, permanece.
Dom Paulo Evaristo Ams tem dado testemunho -dessa
atitude durante esses vinte e cinco anOs de episcopado na
capital do meu estado.
Desde 1966, ano em'que foi eleito bispo auxiliar da ArquidiOCe'sé, esse inéaiisáVel serVo de Deus não se fatiga de pregar
a harmonia entre os homens, de convocar a todos, ricos e
pobres, governo e _c:;idadãos, patrões e empregados, para a
ptática da justiça-e·, conseqüentemente; pátà á consrruçâo
da paz, pois aprendeu com São FranciScO_ que a paz é a harmonia dos homens com Deus e dO-s homens entre si. A paz
nasce no seio do povo, é fruto da justiçá e- da solidariedade.
A paz nasce da fé e da esperança do povo, fé e esperança
postas em Deus e na capacidade de organização e de luta.
Á organiiàç.a~·qo povo pa·ra 'a participaÇão e·um dos
_itens que sempre _inereceu grande ~tenção de Dom Paulo.
. ~'A participaçáo-pOpular- escreve- nas decisões e no planeIamento social, ·ass1Ih ·oomo ·a luta- pela justa distribuição dos
beiiefícios económicos são expreSsãO de esperanÇa. O fortalecimefl.to da soci~dade civil implantada nos setores populares
será a garantia dO _exercício pleno da cídadania livre ·e democrática'". Esses conceitos traduzem nã9 4!!magogia, nem paternalismO, mas uma-oorreta visão de prática democrática, onde
as instituições .e .as_. leis se aperféiÇoàrii-_pela- participação e
'.
a p.olftica memqrji 'sua qualidade.
Nesse sentido, Dom Paulo co_nsidera sua primeira con. quista à frente d<:! Arquidi_ocese a_criáção de aproximadamente
mil centros com_u_n_itários. Muitos deles foram construído_s com
a vendfl do Pªl.áçio EpiscOpal PiO -XII. Com a Construção
desses centros~ -afirma Dom P.aulo_- -'~demos um passo
importante na organização do povo, que ganhou um lugar
para se reunir e discutir problemas"'.
Em 1970,··assumiu como titular a Arquidiocese de São
Paulo. Era, então, o período mais negro da repressão política
no Brasil. O _z~losç pastor percorria os presídios para levar
apoio e uma palavra de esperança aos numerosos presos políticos, torturados cruel e covardemente pelos acólitos da ditadura, que, im-pregnados de necrofilia, em forma de uma "'consdêncía"' profisSiOnal cega aos- mais ~!ementares direitos de
sua§ vítimas, destila_vam veneno sobre- pobres cidadãos inde·
·
fesos.
Dortr PauJO arrostava a fúria- dos. tiranos e-denunciava
à sociedade, com os instrumentos de que dispunha e sob a
mãis ferrenha .~ensura aos meios de comunicação, que brasileiros eram torturados e mortos unicamente por causa de suas
convicÇões pólíticas.
Sua ação atravessou a fronteira.. _G.raças à sua intervenção
foi possível salvar a vida de crianças e recuperar outras, seqüestradas e desapareCidas durante a ditadura argentina. Em sua
:;lrquidiocese, acolheu e prestou auxílio a centenas de refugiãdos _la,tino-ame_r~canos. Defendeu corajosamente os seus padres, religiosos e leigos, perseguidos, presos e torturados pelo
regime militar.

3414 Terça-feira 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao TI)

De sua luta dessa época, surgiu o projeto "Brasil:_ nunca
mais" que, para manter viVa a lembrança do que aconteceu
naquele período tenebroso de noss_a hjstória, documenta o
uso institucionalizado da tortura.
"Não há ninguéin na terra, escreve Dom Paulo, que consiga descrever a dor de quem viu um ente querido desaparecer

atrás das grades da cadeia, sem mesmo poder adivinhar o
que lhe aconteceu. O ."desaparecido" transforma-se _numa
sombra que ao escurecer-se vai encobrindo a última luminosidad~ da existência terrena."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, são palavras que penetram
na profundidade do nosso ser e nos fazem _refletír .sob:e o
abismo a que pode chegar o homem desprovxdo de v1da mterior, entregue, cego, ao desejo do poder.
Censurado pela ditadura, enxovalhado por aqüeles que
se descobriram atingidos por sua denúncia profética, criticado,
Dom Paulo Evaristo nunca esmoreceu, permaneceu firme na
fé e na ação, consciente de que "sempre houve descrença,
senão ironia, em relação aos mensageiros da esperança".
Hoje, seu engajamento social, que se funda no Evangelho, é corroborado também pela encíclica Centesimus
Annus, de João Paulo II, recentemente publicada, quando
essa enciclica diz que ''permanecem no mundo fenômenos
de marginalização e de_exploração, especialmente no terceiro
mundo, e fenômenos de alienação humana, especialmente
nos países mais avançados, contra os quais se levanta com
__
firmeza a voz da Igreja"._
É no sentido da defesa integral da pessoa humana que
se ergue a voz do pastor; pouco importa que a reverberação
atinja socialismos ou capitalismos; onde a pessoa humana estiver sendo menosprezada e explorada, o profeta denuncia e
convoca, porque essa é a miSsão que deve cumprir, por vocação íntima e opção pessoal.
_
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a dimensão da personalidade do Cardeal Paulo Evaristo pode ser retratada pelaresposta dada à pergunta formulada por um jornalista. Perguntou-lhe o jornalista: Dom Paulo, se Deus lhe aparecesse agora
e lhe dissesse que está contente com seu trabalho e que, portanto, o senhor poderia apresentar três pedidos que Ele atenderia, que pedidos V. Em~ faria?
Resposta de Dom Paulo: primeiro,que o dinheirO gasto
com_ arma_s se transform~ em rect,~.rsos para a produção de
alimentos. Segundo, que toda a_ criança que nasce venha ao
mundo no mais perfeito estado possível e seja acolhida e
acompanhada, ao longo da vida, com imenso carinho. Terceiro, que as pessoas de mais idade nunca se arrependam de
ter vivido e que os jovens não tenham motivo para não gostar
da vida.
Sr. Presidente, eis a dimensão de uma extraordinária personalidade. Personalidade de fé, de otimisirio, de esperança,
de riqueza interior. Uma personalidade capaz de querer bem
e de ajudar sem interesses pessoais egoístas.
Para finalizar, desta tribuna, quero manifestar minha profunda e reverente admiração por Dom Paulo Evaristo Arns,
Cardeal, Bispo de minha igreja e da minha-terra.
Se uma palavra de encorajamento me é permittaC>fõrmular, desejo dizer apenas: continue, Dom Pa_ui,o, com esse a_mor
caloroso ao seu múnus pastoral e ao seu povo, sem preocupar-se com o favor público, porque, como afirma São João
Crisóstomo, ''a pessoa que somente procura o favor do público
destrói os corações".
Continue, Dom Paulo, a ser, para São Paulo e para o
Brasil, o homem que escandaliza pela cruz, pois é da sabedoria
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de Deus confundir a orgulhosa certeza e auto~suficiência humanas, para edificar a humildade, o serviço e o amor ao
próximo.
Era o que tinha a d_izer, Sr,_~i'esídente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Na presente
_sess_ão _terminQu o prazo para apresentação de emendas às
seguintes matérias:
-Projeto de Decreto Legislativo n' 34, de 1985 (n•74/84,
na Câmara dos Deputados), que concede homologação a_ ato
do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão
de papel-moeda, no ano de 1983, no valor de
Cr$950.000.000.000 (novecentos e cinqüenta bilhões de cruzeiros).
-Projeto de Lei da Câmara n• 8, de 1988 (n' 409/83,
na Casa de origem), que altera a Lei n•6.939, de 9 de setembro
c!.e 1981, que trata do regime sumário_ de registro e arquivamento no registro do comércio.
·
-Projeto de Lei da Câmara n• 46, de 1989 (n' 1.312/88,
na Casa de origem), que regulamenta o § 4~ do art. 216 da
Constituição, punindo os danos e as ameaças ao património
cultural brasileiro.
-Projeto de Lei da Câmara n' 13, de 1990 (n' 3.238/89,
na Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao art. 7~ da
Lei n' 7.492, de 16 de junho de 1986, tipificando conduta
delituosa no caso de operações_em bolsas de valores.
Aos projetos_não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para
a sessão ordinária de amanhã a seguinte
-

ORDEM DO DIA
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 70, 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' 70, de 199! (n' 136/89, na Câmara dos Deputados)
que aprova o ato que outorga permiss-ãO -à Rádio Areia Dourada Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora rra
cidade de Cabedelo, Estado da Paraíba, tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário, da
Comissão
·
- de Educação.
PROJETO DE T,EI DA CÂMARA
N• 29, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
'Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 29, de 1991 (n' 1/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que altera dispositivos da Lei
n~ 7 .622, de 9 de outubro de 1987, e fi~_a 9_~ efetivos de ofíCíals
e praças dos Quadros do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva
da Marinha - CAFRM, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário da
Comissão
- de RelaÇões Exteriores e Defesa Nacicimll.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 26, DE 1989
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 26, de 1989 (n• 889/89, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que denomina "Rodovia Mário
Andreazza" a rodovia BR-230- Transamazónica, tendo
PARECER FAVORÂVEL, sob n• 113, de 1991, da Comissão
- de Serviços de Infra-Estrutura.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 35, DE 1990
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 35, de 1990 (n' 7.504/86, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que autoriza o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas_----:: DNOCS, autárquia
vinculada ao Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos
de Irrigação, a doar o imóvel que menciona, situado no Município de Coremas, Estado da Paraíba, tendo
PARECER sob n' 115, de 1991, da Comissão
- de Assuntos Económicos, favorável ao· Projeto com
Emenda n• 1-CAE, de redação.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 43, DE 1990
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 43, de 1990 (n' 3.119/89, na Casa de origem), de iniciativa_
do Presidente da República, que autoriza o Instituto de Admi.nistração Financeira da Previçlência e Assistência Social lAPAS, a doar à Diocese de Pinheiro, no Estado doMaranhão, o imóvel que menciona, tendo
PARECER, sob n• 117, de 1991, da Comissão
- de Assuntos Econômicos, favorável ao projeto com
Emendas de n•' 1 e 2-CAE, de redação.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 9, DE 1991
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n• 9, de 1991, de autoria do Senador Ruy
Bacelar e outros Senhores Senadores, que estabelece a coincidência de eleições para presidente e vice-presidente da Repúblíca, senador e deputado federal, a partir do ano 2000, e
para governador e vice-governador, deputado estadual e distrital, prefeito, Vice-prefeito e vereador, a partir de 1998. (3~
sessão de discussão.)
PROPOSTA DE EMENDA Â CONSTITUIÇÃO
N• 10, DE 1991
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n 9 10, de 1991, de autoria do Senador Marco
Maciel e outros Senhores Senadores, que acrescenta parágrafo
ao art. 159 e altera a redação do inciso II do art. 161 da
Constituição Federal. (3• sessão de discussão.l
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda)- Está encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 32 minutoS.)
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ATA DA 8• SESSÃO, EM 4 DE MARÇO
DE 1991
(Publicado no DCN- Seção I I - de_S-3-91)
Retiflcação
Na página 527, 1• coluna, no enunciado do item 20 da
Ordem do Dia,
Onde se lê:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 113, de 1190
Leia-se:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 113, de 1990
ATA DA9' SESSÃO, EM 5 DE MARÇO
DE 1991
(Publicada no DCN- Seção II- de 6-3,91)
Retiflcações
Na página 572, P coluna, na mensagem do Presidente
da República, constante do Expediente lido,

Onde se lê:

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: n9
58/91, na origem), ...
Leia-se:
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
n• 58/91 (n' 85/91, na origem), ...
Na página 573, 1• coluna,
Onde se lê:·
REQUERIMENTO N• 29, DE 1990.
- Leia-se:
REQUERIMENTO N' 29, DE 1991
Na página 586, 2' cOluna, imediatamente após a legislação
citada do Projeto de Lei do Senado n9 10, de 1991, inclua-se
por omissão o seguinte despacho:
(A Comissão de Assuntos Económicos-- decisão termi-:
nativa)
·
Na página 587, 2~ coluna, imediatamente após a legislação
citada do Projeto de Lei do Senado nç 11, de 1991, inclua-se
por omissão o seguinte despacho: (À Comissão de Constituição, Justiç(l e Cidadania decisão terminativa)

Na página 587, 3~ coluna, imediatamente após a legislação
citada do Projetp de Lei do Senadon9 12, de 1991, inclua-se
por omissão o seguinte despacho:
(A ComiSsão de Assuntos Sociais - decisão terminativa)

Na página 589, 2' coluna, imediaiamente após a Resolução nç 1, de 1990, inclua-se por omissão o seguinte despacho:
(Às Comissões de Assuntos_ Económicos e Dir~tqra)
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ATA DA 15• SESSÃO, REALIZADA
EM 13 DE MARÇO DE 1991
(Publicada no DCN- Seção II- de 14-3-91)
Retificação

Na publicação feita !lo DCN - Seção II- de 14-3-91,
página 795, no cabeçalho da sessão,
Onde se lê:

Leia·se:

ATA DA 15• SESSÃO, EM 13 DE MARÇO
DE 1991
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura
ATA DA 16' SESSÃO, REALIZADA
EM 14-3-91
(Publicada no DCN- Sessão II- de 15-3-91)
Retificações

milhões de cruzeiros).

Vigência: 22-5-91 a 31-12-91.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Porto;

(A Comissão de -ASSuntOS S_ociais

Espécie: Contrato n' 028/91
Contratada: Instituto de Neurologia, Neurocirurgía e Eletroencefalografia de Brasília Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de se;viços de exames médicos complementares aos Senhores Senadores, Servidores e seus dependentes.
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta do Programa

de Trabalho 130750428.2004/0001, Natureza da Despesa
349039.00.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n' 00642/4.
Valor contratual: Estimado em Cr$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros).

Vigência: 13-5-91 a 31-12,91.

À página n' 872, 1' coluna, no Projeto de Lei do Senado
n9 24/91, que dispõe sobre a realização de exames de proficiência para inscrição de profissionais nOs Conselhos Regionais
de Fiscalização do Exercício ProfissiOnal e dá outras providências, inclua-se por omissão o seguinte despacho:
-_decisão term(n_t}_-

tiva)

À página n9 883, 3' cohüia, no Projeto de Lei do Senado
n9 25/91- Complementar, que regula o Imposto sobre Operações relativas à Circulação-de Mercadorias e sobre Prestação
de Serviçós de Transporte Interestadual e IntermuniCíj:>al e
de Comunicação, nóS lermos do inciso XII do art. 155 da
Constituição Federal, inclua-se por omissão o seguinte des-

pacho:
Comissão de Assuntos Económicos)

À página n' 887, 2• cóhina, no Projeto de Lei do Sepado
n' 26/91 - Complementar, que altera a Lei Complementar
n 9 41, de 22 de dezembro de 1981, inclua-se por omissão
o seguinte despacho:

rA Comissão d"e Assuntos Económicos)
A página n' 888, 1' coluna, no Projeto de Lei do Senado
n' 27/91 -Complementar, que regulamenta o § 3• do art.
192 da Constituição Federal, que dispõe sobre a cobrança

de juros reais máximos -e---aá outras providências, inclua-se
por omissão o seguinte despacho:

(A

Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta do Programa

de Trabalho 01.001.0001.2021/0002, Natureza da Despesa
3490.3946/0.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n' 00031/0.
Valor Contratual: Estimado em Cr$7.000.000,00 (sete

pela contratada: Almir Estevão de Medeiros. _

ATA DA 15• SESSÃO, EM 13 DE MARÇO
DE 1921 .
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura

(A
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Comissão de Assuntos Económicos)

Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Passos_ Porto;
pela coritratada: Dr. JoãO da cruz Carvalho.

Espécie: Contrato n' 029/91
Contratada: Moto Agrícola Slaviero
Contratante: Senado Federal
Objeto: Fornecimento de peças originais, de fabriCação
nacional, para utilização na frota oficial de veículos do Senado
Federal.
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta

do Programa de Trabalho 01.001.0001.2021/002, Natureza da
Despesa 3490.3046/2.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n' 0014419.
Valor Contratual: Estimado em Cr$2.000.000,00 (dois
milhões de cruzeiros).

Vigência: 29-5-91 a 31-12-91.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Porto
pela contratada: Jorge da Silva Miranda.

Espécie: Contrato n' 030/91
Contratada: Centro Integrado de Anatomia Patológica
de Brasília
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviços de exames médjç_ps çompiementares aos Senhores Senadores, servidores e seus dependentes.
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta do Programa

de Trabalho 13.075.0428.2004/001, Natureza da Despesa
3490.3900/2.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n' 00670/0.
Valor contratual: Estimado em Cr$254.261,80 (duzentos
e cinqüenta e qY.atro mil, duzentos e sessenta e um cruzeiros
e oitenta centavos).

EXTRATOSDECONTRATO
Vigência: 6-5-91 a 31-12-91.
Espécie: Contrato n' 025/91
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Porto;
Contratada: .CEDAT- Central de Distribuição e Assis- · pela contratada: Dr. Hélcio Luiz Pôrto.
tência Técnica Ltda.
Espécie: Contrato n' 031/91
Contratante: Senado Federal
Contratàda: Clínica RadiológicaSão Braz Ltda.
Objeto: Prestação de serviços de manutenção _corretiva
com fornec_imento de peças para 653 máquinas de escrever

IBM elétricas, sendo 133 modelo 196-C, 217 modelo 82C e
303 modelo 72, todas do Se.nado Federal.

Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviços de exames médicos-complementares aos Senhores Senadores, servidores e seus depenientes ..
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Crédito pelo qual correrá a despesa:· à cc>nta do Programa

de Trabalho 13.075.0428.2004/0001, Natureza da Despesa
3490.3900/2.
Empenho: Foi emitida a nota de empenho n' 00628/9.
Valor Contratual: Estimado em Cr$400.000,00 (quatro-
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Contratada: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva,
Cótn fornecimento ~e peças, para f82 (cento e oitenta e du~s)
máquinas de escrever e calcular, todas de propriedade do

Senado Federal.

Espécie: Contrato n" 032/91.

Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta do Programa
de Trabalho 01.001.0001.2021/0002, Natureza da Despesa
3490.3946/0
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n' 00023/0
Valor Contratual: Estimado em Cr$815.000,00 (oitocen-

Contratada: Laboratório de Análises Médicas Brasília

tos e quinze mil cruzeiros).

centos mil cruzeiros).

Vigência: 5-6-91 a 31-12-91.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Pôrto.
Pela Contratada: Dr. Otaviano José de Araújo.

Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviços de exames médicos comple-

mentares aos Senhores Senadores, servidores e seus dependentes.

Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta do Programa
de Trabalho 130750428.2004/0001, Natureza da Despesa
349039.00.
-Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho -n"-00812/5.
Valor contratual: Estimado em Cr$400.000.00 (q8.atrocentos mil cruzeiros),

Vigência: 4-6-91 a 31-12-91.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Porto,
pela contratada: Gaspar Fernando de Castro.

Espécie: Contrato n' 036/91
Contratada: CODIPE - Cia Distribuidora de Peças e
Veículos
Contratante: Senado Federal
Obfeto: Fornecimento _de peças genuinamente originaiS
de· marca Mercedes Benz, durante o exercício de 1991.
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta do Programa

de Trabalho 01.001.0001.2021/0002, Natureza de Despesa
3490.3046/2.
Signatárío-s: Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Porto;
. Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n" 00086/8.
pela contratada: Anísio Pires de Freitas.
-Valor Contratual: Estimado em Cr$5.000.000.00 (cinco
Espécie: Contrato n' 033/91 ..
milhões de cruzei"ros).
___
___
Contratante: SERMEC - ServiÇos Mecanizados, EngeVigência: 6-6-91 a 31-12-91.
nharia e Comércio Ltda.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Porto,
Vigência: 27-5-91 a 31-12-91.

Contratante~ Senado Federal
Objeto: Prestação de serviços de retífica de peças e motores de veículos movidos a óleo diesel, com fornecimento de
peças.
Crédito pelo qual correráa despesa: à conta do _Programa

de Trabalho 01.001.0001.202110002, Natureza da Pespesà
3490.3948/6.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n' 00141/4.
Valor Contratual: Estimado em Cr$5.000.000,00 (cinco
milhões de cruzeiros).

Vigência: 13-5-91 a 12-5-92.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Porto;
pela contratada: Wilfried Müller.
Espécie: Contrato n• 034/91
Contratada: PROSERV - Produtos e Serviços para informática Ltda.

pela contratada: Oscar Perné do Carmo.

Espécie: Convênio n• 037/91.
Contratada: Polícia Militar do Distrito Federal
Contratante: Senado Federal
Objeto: Policiamento no âmbito do Senado Federal.
Crédito pelo qual correrá a despesa: à conta do Programa

de Trabalho 01.001.0001.2021/0002, Natureza da Despesa
3490.3999/0.
.
. .
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n9 00866/4.

Valor Contratual: Estimado em Cr$14.616.000,00 (quatorze rnílhões e seiscentos e dezesseis mil cruzeiros).

Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data da publicação.
Signatários: Pelo Senado Federal: Senador Mauro Berrevides, pela contratada: Joaquim Domingos Roriz e João Manoel Simch Brochado.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 91• SESSÃO, EM 18 DE JUNHO DE
1991
1.1 -ABERTURA
1.2 ~EXPEDIENTE
1.2.1- Avisos do Secretário-Geral da Presidência da
República
·

- N•' 501 e 506/91, encaminhando~esclaiecimentos pres:
tados pelo Ministério da EconOmia, Fazenda e Planejamento, sobre os quesitos constantes dos Requerimentos
noS 105 e 178/91, de autoria dos Senadores Márcio Lacerda
·
e Maurício Corrêa, respectivamente.
1.2.2- Leitura de Projetos
-Projeto de Lei do Senado n9 219, de 1991', de autoria
do Senador Dirceu Carneiro, que altera a Lei n" 8.036,
de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n9 220, de 1991, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que isenta de contribuiÇ~O
para a seguridade social a entidade beneficente de assistência social que atenda aos re-quisitos qUe ri:J.enciona.
1.2.3 - Discursos do Expediente
-Senador NELSON CARNEIRO -Apelo em favor
do pagamento da equalizaÇão doS preços das safras passadas aos produtores de cana de Campos- RJ, a propósito
do refinanciamento da dívida dos usineiros em condições
favoráveis.
---=-- -Senador JUTAHY MAGALHÃES- Perdas salariais e desemprego, resultantes da política económica recessiva do Governo Cóllor.
·
-Senador CHAGAS RODRIGUES~- Gnive dos
professores das universidades federais.
-Senador ÁUREO MELLO - 809 aniversário do
ex-Deputado amazonense Edmundo Levy.
-Senador NABO R JÚNIOR- Homenagem de pesar peJo falecimento do ex-Deputado acreano Geraldo Fieming.
-Senador JUTAHY MAGALHÃES -Reiterando
requerimento de informações, atendido parcialmente pelo

Ministro da Infra-Estrutura, a respeito de obras que teriam
O seu andamento sustado e os recursos previstos para a
sua continuidade.
1.2.4 ~ Requerimentos
-No 288!91, de autoria do Senador Moisés Abrão,
solidtarido a trap.scrição, no~ Anais do Senado, do artigo
de autoria da jornalista Rita Nardelli, intitulado "Saudade
de Pompeu", publicado no Correio Bruiliense, edição de
18 de junho de 1991.
- N9 289191, de autoria do Senador Jutaby Magalhães,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, dos artigos
de_autoria dos jornalistas CarloS C3.Stello B-ranco e Carlos
Chagas, publicados no último dia 13, no Jornal do Brasil
e_ Tribuna da Bahia, respectivamente, de homenagem ao
ex-Senador Pompeu de Sousa.
1.2.S- Comunicação
Do Se_n_ador Iram Saraiva, referente ao seu deslig~
mento do Partido Democrático-Trabalhista- PDT-,-3. Pãr-tír desta data.
1 ~3 -ORDEM DO DIA
Projeto de Decretõ Legislativo n~ 70, de 1991 (n9
!36!89, na Cârriara dos Deputados) que aprova o ato que
outorga permissão ,à Rádio Areia J?ourada Ltda. para explorar serViço--de radiodifusão sonora na Cidade de Cabedela, Estado da Paraíba. Aprovado. À Comissão Diretofã
para:- redaçãO finaL
.
- -.
Projeto de Lei da Câmara n 9 29, de 1991 (n' 1191,
na Casá de º_rigem), de iniciativa do Presidente da República,_que altera dispositiVOs-da Lei n9 7.622, de 9 de outubfo de 1987, e fixa os efetivos de oficiais e praças dos
Quadros do Corpo Auxiliar F~minino da Reserva da Marinha- CAFRM. Aprovado. A sanção.
Projeto de Lei da Câínara n9 26, de 1989 (Í1 9 ~889189,
na Casa de origem), de iniciatiVa do Presidente da República, que denomina "Rodovia Mário Andreazza" a rodovia BR-230- Transamazónica. AProvado. À sanção.
Projeto de Lei da Câmara n9 35, de 1990 (n' 7.504186,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú-
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Senador RONAN TITO- Esc1arecimen.tos a respeito
blica, que autoriza o Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas- DNOCS~ _autar(J_tifã Vinculada ao Minis- do parecer de sUa aUtOria, na Comissão de AssuntosEconô~
tro de Estado ExtraordináriO para Assuntos de Irrigação, micos, sobre a negociação da dívida externa brasileira.
Senador CÉSAR DIAS - Ingerências externas na
a doar o imóvel que mencjona, situado no Município de
Coremas, Estado da Paraíba. Aprovado com emenda. À questão amazónica. Defesa de um programa de dese-nvolvirhento para região com a preservação ecológica.
Comissão Diretora para redação final.
Senador EDUARDO SUPL!CY --,-Protesto contra
Projeto de Lei da Câmara n' 43, de 1990 (n' 3.119/89,
na Casa de origem), de iniCiativa -do Presii;:lente da Repú- a proibição norte-americana de venda de -aVíõeS~- pela Emblica, que autoriza o Instituto de Administração Financeírit. braer, à Cuba.
Senador NEY MARANHÃO - Encaminhando à
da Previdência e Assistência Social - IAP AS a doar à
Diocese de Pinheiro, no Estado do Maranhão, o imóvel Mesa, proposta de emenda à Constituição sobre reeleição
que menciona. Aprovado com emendaS. À Co~issão Dire- de prefeitos, governadores e Presidente da República.
tora para redação final.
Transcrição de tre.Cho. de ~ntrevista do exwGovernãdor
Orestes Quércia ao jOrnal O -Globo, na parte referente
Proposta de Emenda à ConstituiÇãtr·n~ 9, de 1991,
de autoria do Senador Ruy Bacelar e outros Senhores Sena-: à-iriUdança de regime de governo e prorrogação dos mandaw
-·----dores, que estabelece a coincidência de elelÇOeS~pãra P~eSi tos"deprefeitos.
Senador CID SABÓIA DE CARVALHO- 9• anidente e Vice-Presidente da República. Senador e Deputado Federal, a partir do ano 2000, e pata Governador e Vice- versário de falecimento do empresário cearense Edson
Govemador, Deputado Estadual e Distrital. Prefeito, Vi- Queiroz.
ce-Prefeito e Vereador, a partir de 1998. ProsseguimentO
1.3.3 - Comunicações da Presidência
da discussão (3• sessão.)
_ _
-Deferimento da Corriissão Diretora dos RequerimentOS -n9s--zst 1 286 e 287, de 1991, dos Senadores Oziel
Proposta de Emenda à Constituição n' 10,-de 1991,
Carneiro, Teotónio-vilela Filho e_Nelson Carneiro, solicide autoria do Senador Marco Maciel e outros Senhores
tarido informações que mencionam.
-_
Senadores, que acrescenta parágr3.fo ao _a.rt. 159 e ·altera,
-ConvOcação de sessão extraordinária, hoje, às 18
a redação do inciso II do art. 161 da Constituição_ Federal.
horas e 35 minutos com- O:fdem do Dia que designa.
Prosseguimento da discussão (3' sessão.)
1.4-ENCERRAMENTO
1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n•70/91. Aprovada, nos termos do Requerimento n•290/91.
A promulgação.
___
_____ _
2- ATA DA 92• SESSÃO, EM 18 DE JUNHO DE
- Redação final do Projeto de Lei da Câmara n• 35!90.
Aprovada, nos termos do Requerimento n"' 291191. A Sanw 1991
2.1-ABERTURA
~.
.
2.2-EXPEDIENTE
- Redação final do Projeto de Lei da Câmara n• 43/90.
2.2.1- Parecer
Aprovada, nos termos do Requerimentq n' 292!91. A sanReferente â seguinte-matéria:
ção.
-Mensagem n' 133!91 (n' 243/91, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
do Senado Federal, pedido de autorização para que a União
possa celebrar operação externa de natureza financeira,
Senador MANSUETO DE LAVOR-Considerações
alusivas à viagem do Presidente Fernando Collor aos _Esta- ntedi.inte a assinatura dos instrumentos contratuais descriw
tos na ânexa Exposição de Motivos n~ 167, do Ministro
dos Unidos da América. Oferecimento â opinião públicã
da Economia, Fazenda e Planejamento. (Projeto de Resobrasileira de informações COncretas sobre os resultados das
lução n• 41, de 1991.)
viagens presidenciais ao exterior.
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2.2.2- ComuniCações da Presidência
-Recebimento do Oficio n' S/27/91 (n' 406/91, na
origem), do Governador do Estado do Rio de Janeiro,
solicitando a contratação de operação de crédito externo
no valor de US$50.000.000,00, junto ao Banco do Brasil
SIA, para os fins que especifica.
·
-Prazo para apresentação de emendas ao Projeto
de Resolução n9 41, de 1991, lido anteriormente.
2.2.3 - Requerimento
- N'" 293/91, de autoria dos Senadores Marco Maciei
e Oziel Carneiro, solicitando dispensa de interstício e pré~
via distribuição de avulsos para o· Projeto de Resolução
n" 41, de 1991, que autoriza a União_ a celebrar operação
externa de natureza financeira relativa aos jurOS ·da dívida
externa junto aos bancos comerciais devidos no_ períódó ·
de julho de 1989 a dezembro de 1990, e dá outras providências, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. Prejudicado por falta de quorum para votação nominal,
nos termos do Requerimento n~ 293/91.
2.3- ORDEM bO DIA
Parecer n~' 178, de 1991, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cida_dania, sobre a Mensagem n~' 130, de 1991
(n• 232/91, na origem), de 22 de maio do corrente ano;
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do nome do Almirante-de-.
Esquadra José do Cabo Teixeira de Carvalho para exercer
o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga
destinada a Oficial-General da Marinha, decorrente da
aposentadoria do Ministro Roberto Andersen Cavalcanti.
Apreciação sobrestada em virtude da falta de quorum para
a votação. -, , .
- c~--Parecer n• 181, de 1991, da Comissão de Assuntos
Económicos sobre a Mensagem n' 137, de 1991 (n' 250/90,
na origem), de 31.de maio do corrente ano, pela qual

ci ~e~h.o_r.Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Doutor Cinc!nato Rodrigues c:Je
· Campos, para exercer o· cargo de Diretor de Administração
do Banco Centra.! do Brasil. Apreciação sobrestada em
virtUde da falta de quorum para votação.
2.3.1 - Discursos aj>Ós a Ordem do Dia
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Rea--presentação de projeto de lei que outorga ao locatário,
sub-rogado nos direitos de condômino, a faculdade de partic_ipar das assembl~_ias-gerais, com o poder de voto,-quando se tratar de matéria referente _a despesa de manutenção
do condomínio.
·
SENADOR NELSON CARNEIRO- Arrestamento
. cfe. :qa,vjos. do Lloyd Brasileiro no exterior. apesar de crédito _
aprovado pelo Congresso· Nacionarparã. a liberação.
SENADORLOURIV AL BAPTISTA -Nota do GovernadOr Aritônio Carlos Magalhães, publicada no jornal
BSB, a respeito de construção de rodovia ligando Salvador
·a-Aracaju.
2.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima s_essáo·. -~ _:.
_
: · · ···
_

2.4- ENCERRAMENTO
3- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR
· Do Sr. Josaphat Marinho, pronunciado na sessão de
13-6-91. .
4- _RETIFICAÇÃO
Ata da 18• Sessão, realizada em 18 de março de 1991. ..
5- ATAS DE COMISSÕES
.. ._
.
,, '6-MESADffiETORA
, . • ..
.
1- LIDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 91~ Sessão, ein 18 .de junho. de 1991.
..
'

'

1~ Sessão Legislativa Ordinária, âa 49~ Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa,
Dirceu Carneiro e Diva/do Suruagy

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM:SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo -_Alexandre Costa - Almir _Gabriel
- Carlos Patrocínio - César Dias - Chagas Rodrigues Cid Sabóia de Carvalho ~Coutinho Jorge- Dirceu Carneiro
- Divaldo Suruagy - Dario Pereira - Elcio Álvares Esperidião Amim -Francisco Rollemberg- Garibaldi Alve~
- Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Al·
meida -Irapuan Costa Júnior-João Calmon -João_ França
- João Rocha - Jonas Pinheiro - José Fogaça ~-José
Pa~,l_o Bisol- José Sarney- Júnia Marize- Lavoisier Maia
- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Bap·

tista - Lucfdio Portellà - Mansueto de Lavor - Marco
Maciel -Mário COvas - Maurício COrlêa:........:. Mauro Berrevides-~ Meira Filho - Moisés Abrão - Nabor Júnior Ney Maranhão - Qziel Carneiro - Pedro Simon - Rachid
Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão Ronan Tito- Ruy Bacelar- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 49 Srs. Senadores. Havendo número regím_ental; declaro abert~.a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente.
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É lido o seguinte
EXPEDIENTE
AVISO DO-SECRETÁRIO-GERAL DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
N•' 501 e 506/91, de 14 do corrente, encaminhando esclarecimentos prestados pelo Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento sobre os quesitos constantes dosRequerimentos nç.s 105 e 178, de 199l, de autoria dos Senadores Mareio
Lacerda e Maurício ~orrêa, respectivamente.

(Encaminhe-se cópia aos· requerentes.)
O SR. PRESIDENTE (Ale_xandre Costa)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas que vão ser lidos pelo Sr. 19 Secretário.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 219, DE 1991
Altera a Lei n• 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe
sobre o Fundo de Garantia do TempO ~e Serviço, e dá
outras providências
Congresso Nacional decreta:

Art. 1• O art. 20 da Lei n• 8.036, de 11 de maio de
1990,- fica acrescido de um inciso, com a seguinte reâã.çã~á.:
"'Art. 20

XI - no mês do aniversário do trabalhador, podendo
movimentar até 20% (vinte por cento) do saldo da conta
vinculada, de cinco em cinco anos."
Art. 2• O Conselho Curador d_o_ .FGTS regulamentará,
no prazo de 60 (sessenta) dias, o disposto nesta lei.
Art~ 3~ Esta lei entra_ em vigor na_ data de _sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposiç6es em contr~c_>.
Justificação
Visa o preseme projeto de lei oferecer aos trabalhadqres
condições de usufruírem dos recursqs do Fundo de _Garantia
do Tempo de Serviço, antes de se aposentarem.
O projeto, ora sUbmetido à_apreciação dos eminentes
pares, propicia aos empregados movi~entareni até vinte por
cento do saldo da sua conta vinculada do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, em perfodos qüinqÜenais, iniciando-se
-·
·
no mês do seu aniversário.
A hipófese de movimentação proPOsta- tem-por escopo
da( ao empregado uma oportunidade, a cada cinco anos, de
efetuar saque parcial em sua conta vincl,llada, para fazer face
às _suas necessidades normais na aquisição de bens que, de
outra forma, não teria condições de adquirir.
No projeto de lei é dado o prazo de 6_0 (sessenta) dias
paraque o Conselho Curador do Fundo _regulamente a matéria, que, no nosso entendimento, apenas fará justiça ao trabalhador, ensejando-lhe a oportunidade de acesso a um bem,
que efetivamente a ele pertence.
Julgamos, ainda, que o montante a ser movimentado pelo
empregado- 20% (viilte por cento) do saldo da conta vincuIada - pode ser normalmente absorvido pelo Fundo, não
implicandC? sangria financeira insüportável para o sistema,
mormente q'tlando se verifica que a movimentação somente
se efetivará a cada cinco anos, podendo, ainda, o Conselh~
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Curador, ao regulamentar a matéria, estabelecer um escalonamento inicial para o primeiro saque.
Sala das Sessões,18 de junho de 1991.- Senador Dirceu
Cameiro
-

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

e dá outras providências.

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS
poderá ser movimentada nas seguintes situações:
I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de
culpa recíproca e de força maior, comprovada com pagamento
dos valores de que trata o art. 18;
II- extinção total da empresa, fechamento de quaisquer
de seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de
- parte de suas ativídades, ou ainda falecimento do empregador
individual sempre que qualquer dessas ocorrências implique
rescisão de contrato de trabalho, comprovada por declaração
escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão
judicial transitada em julgado;
III -aposentadoria concedida pela Previdência Social;
IV- falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago
_a sells dependentes, para esse flm habilitados perante a Previdência Social, segundo o critéfio adotado para a concessão
de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus
ao recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores
previstos na lei civil, indicados_ em alvará judicial, expedido
a requerimento do interessado, independente de inventário
ou arrolamento;
V- pagamento de parte das prestações decorrentes de
financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema
Financeiro de Habitação-~ SFH, desde que:
_ . a) o mutuário conte cdm o mínimo de três ands de trabalho
sob o regime do FGTS, na mesma empreSa ou em empresas
diferentes; ·
-b) o valor bloqueado seja utilizado, no minimo, durante
o pra::o de 12 meses;
c) o valor do abatimento atinja, no m-áximo, Oitenta por
cento do montante da prestação;
VI -liquidação ou amortização eXtr-aordinária do saldo
devedor_de_fin_<inciame_nto ímobiliário, observadas as condições estabelecidas pelq Conselho Curador, de.itre __elas a de
que o fínanciamento -seja concedido no âmbito do SFH e
haja interstício mínimo de dois anos para cada movimentação;
VII- pagamento total ou parcial do preço da aquisição
de moradia própria, observadas as seguintes condições:
a) o mutuário deverá contar com o mínimo de três anos
de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma· empresa ou
empresas diferentes;
b) seja a operação financiável nas condições vigentes para
oSHI;
VIII - quando permanecer três anos ininterruptas, a partir da vigência desta lei, sem crédito de depósitos;
IX- extinção normal do contrato a termo, inclusive o
dos trabalhadores ·temporários _regidos pela Lei n~' 6.019, de
3 de janeiro de 1979;
X - suspensão total do trabalho avulso por p_eríodo igual
_
ou superior a noventa dias, comprovada por declaração do
sindicato representativo da categoria prOfissional.
§ 1~ A regulamentação das situações previstas nos incisos I e II assegurará que a retirada a que faz jus o trabalhador
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corresponda aos depósitos efetuados na conta vinculada durante o período de vigência do último contrato de trabalho,
acrescida de juros e atualização monetária, deduzidos os saques.
§ 29 O Conselho Curador disciplinará o dispáSto nO inciso V, visando a beneficiar os trabalhadores de baixa renda
e a preservar o equilíbrio financeiro do FGTS.
§ 39 O__ direito de adquirir moradia com recursos do
FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido para um único
imóvel.
§ 4• O imóvel objeto âe utilização _do FGTS somente
poderá ser objeto de outra transação com recursos do Fundo,
na forma que vier a ser regulamentado pelo Conselho Curador.
§ 5o:> O pagame-ntO-da retirada aPós o período previsto
em regulamento, implicará atualização monetária dos valores
devidos.

(À Comissão de Assuntos Sociais nativa.)

Decisão Termi-

PROJETO DE LEI DO SENADO, N• 220, DE 1991
Isenta de contribuição para a seguridade social a entidade beneficente de assistência social que atenda aos requisitos que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica isen-ta de contribuições para a seguridade
social a entidade beneficente de assistência social que atenda
aos seguintes requisitos:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal,
estadual ou municipal;
II- seja portadora de certificado de entidade_ de fins
filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço
Social;
III- promova a assistência social beneficente, inclusive
educacional e de saúde, a menores, idosos, excepcionais e
pessoas carentes;
IV- não_ percebam seus diretores, sócios, instituídores
e benfeitores, remuneraçâo e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título; e
V- destine, no mínimo, a totalidade dO montante das
contribuições sociais Dãõ recolhidas ao atendimento gratuito
e indiscriminado de suas finalidades, aplicando integralmente
o eventual resultado operacional na manutenção e desenvol_
vimento de seus objetivos institucionais.
Parágrafo único. A isenção de que trata este artigo só
poderá ser concedida à entidade requCrente, não se estendendo a outras que tenham personalidade juddica própria,
mesmo ligadas direta ou indiretamente à requerente.
Art. 29 Assegurados os direitos adquiridos às entidades
já isentas, a entidade não beneficiada deverá requerer à Previdência Social, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para o
reconhecimento da isenção, passando a gozar dela no mês
seguinte.
Art. 3~> A entidade isenta deverá apresentar a cada 3
(três) anos, à Previdência Social, o Certificado de Fins Filantrópicos do Conselho Nacional de Serviço Social, estando ainda sujeita, a qualquer época, à inspeção do referido conselho.
Art. · 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Rev.ogam-se as disposições em contx:ário.
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Justificação
O presente projeto tem por finalidade regulamentar o
§ 7• do art. 195 da Constituição Federal de 1988, que reza:
"_§ 7o:> São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência' social que atendam
às exigencias estabelecidas em lei."
, A proposição visa, portanto, a conferir aplicabilidade e
eficácia ao referido dispositiVo Constitucional, ao especificar
as exigências a serem atendidas pelas entidades privadas de
assistência social para que façam jus ao benefício da isenção.
Afigura-se, a nOsso ver, inquestionável a importância do
papel desempenhado pelas entidades assistenciais privad~s no
esforçO de atenuação das carências sociais, especialmente num
País marcado por extensos contingentes populacionais mergulhadoS em formas agudas de ignorância e pobreza.
Na qualidade de coadjuvantes da ação estatal, merecem
tais entidades todo o apoio e incentivo do poder público,
não somente como forma de viabilizar-lhes a auto-suficiência
financeini, maS tainbém corno meio de garantir um padrão
mínimo de qualidade dos bens e servíços sociais por elas prestados._ Como expressa pleito recentemente divulgado pela Federação das Obras Sociais.
"A cobrança desses valores, para os cofres do lapas
é inexpressiva, mas- :Para as entidades representa impor-

tâncias essenciais à sua sobrevivência, uma vez que, com
a crise económico-fil:tanceira, os problemas-sociais de nossa tão sofrida população carente se multiplicam e os recursos das entidades minguam."
Cabe ressaltar que os requisitos propostos, além de jUStOs
e razoáveis, não descuram de preocupação com distorções
que a experiência já demonstrou devam ser combatidas, como
é o caso do teor do parágrafo único-do art. lo:>, que visa a
coibir fraudes_ e desvios de finalidade que se _tornaram muito
comuns na vigênCia de legislação anterior.
Assim sendo, contamos com a sensibilidade social e espírito público dos ilustres pares nesta Casa, para que a proposição receba o apoio imprescindível â sua conversão em diploma legal, com o que estaremos contribuindo para o aprimoramento da legislação de proteção social em nosso País.
Sala das Sessões, 18 de junhode 1991.- Nelson Carneiro.
-(À Comissão de Assuntos Sociais - decisão terminauva.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Os projetas
lidos serão publicados e remetidos à comissão competente.
Há oradores inscritos.
_
Concedo a palavra ao nobre Seria"dor Nelson Carrielro,
para um-a breve comunicação.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, todos nós aprendemos, na mocidade, uma quadrinha po-pular em todo o Brasil:
"Até nas flores se nota
a diferença da sorte:
- umas enfeitam a vida,
outras enfeitam a morte."
Sr. Presidente, esta quadrinha me veio agora, quando
leio nos jornais que depende do ilustre Ministro da Economia
o acordo com os usineiros. Assim que- S. Ex' chegue dOs
Estados Unidos, vai examinar" o Relatório Final da Comissão
Interministerial com as propostas de refinanciamerito da dívida
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dos usineiros, em 1 bilhão e 800 milhões de dólares. ou seja,
532,8 bilhões pelo Câmbio Comercial.
Sr. Presidente, não tenho nada contra os usineirás, onde
quer que eles estejam. Mas, quero renovar aqui o apelo para,
quando o ilustre MiniStro da_ Economia, Fazenda e Planejamento, Marcílio Marques Moreira, examinar essa aspiração
generosa dos usineiros, que permite que o Bahtõ da Brasil

receba a dívida em cem prestações, quer dizer, a perder de
vista, que, neste momento tamPém, S. Ex~ examine o apelo
constante dos plantadores de cana do Município de Campos,
no Rio de Janeiro, que lutam apenas pelo pagamento da equalização dos preços das safras passadas, sem o que eles não
podem acudir aos reclamos financeii'os da atual safra. _
Daí, Sr. Presidente, a minha intervenção para diZer a
S. Exf que a sorte deve ser igual para todos. Não podemos
cultuar essa diferença da sorte, que premia os usineiros e
esquece os plantadores de cana do Estado do Rio de Janeiro.
Eram essas as minhas considerações, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) palavra ao nobre Sena_dor J!.!-tahy Magalhães.

COncedo a
-

O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o aprofundamento da crise gerada pela política recessíva do Senhor
Collor de Mello tem uma de suas facetas mais cruéis sirilbolizada pela situação dos _trabalhadores desenlpregados em Conseqüência direta da ampliação da capacidade ociosa da economia.
Recentemente, solicitei à AsseSS-oria Legislativa destaCasa o estudo do impacto da política econômica no~ níver de
emprego e confesso que. embora consciente da gravidade do
quadro esperado, não pude conter a minha angústia diante
dos números oferecidos pelo Dieese e IB_GE._
A situação dos tra_balhadores, num contexto sócio-económico que lhes tem sido historicaritei1fe éldverso~ =~ofte· um
duro golpe quando os resultados colhidos pela Pesquisa Mensal de Emprego, efetuada pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e EstatfStica e _pela PesqUisa-de Emprego e Desemprego, divulgada pelo Departamento Intersindical de Estudos e EstatístiCaS Sócio-Económi~ êonfirmam""ã-eX:istêrtcia
de um estoque de desempregados da ordem de um milhão
e cem mil trabalhadores, só na região pietropolitana da Grande São Paulo, no mês de fevereiro deste ano, numa performance hostil, sem precedentes na história recente ou antiga
deste País!
_
~
.
Num momento em que novos operadores políticas· têmsido sistematicamente alijados das mesas de entendimento
e a ausência de uma política salarial consistentemente inseiida
no bojo de uma política económica voltada para a retomada
do desenvolvimento -que de resto nem existe - coriferem
um caráter compJicador às tentativas redistributivas, o fantasma expresso pelo formidável exército de mão-de-obra reserva
serve à perfeição para diminuir consideravelmente o poder
de barganha da população economicam_ente ativa. O esvaziamento da greve geral de 22 a 23 de maio do corrente ilustra
por excelência este argumento.
Serve mais, Srs. Senadores, serve para fomentar preocupantes focos de desestabilização política, via acúmulo de tensões sociais decorrentes, em áreas sabidamente propensas às
convulsões e explosões, cuja simples indesejabilidade não configura razão consistente para a sua não-ocorrência.
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Os conflitos gerados pela lógica do absurdo que têm orientado a política de apropriação de rendas nos últimos anos
e, mais acentuadamente, nos últimos 15 meses, devem ser
tema obrigatório neste Parlamento, com vistas não a compor
uma retórica simpática às classes proletárias mas, sim, no
intuffó de sensibilizar as elites políticas quanto à urgência
de se estabelecer uma pauta de prioridades para o País, onde
uma política mínima de garantia de emprego seja costurada
no âmbito da imediata retomada do crescimento económiCo.
O que se observa, Sr. Presidente, nobres companhdrOs,
é que gradativamente a política ecoriôi"hiéã-posta em marcha
no Brasil foi pei'deridO as feiçõeS humanistas que, em última
análise, forjaram-os mais importantes avanços rumo à modernidade naS sociedades desenvolvidas.
Gradativamente, os preceitos humanistas cedera111lu"gar
exclusivamente às combinações "otimi,zantes~', onde a busca
desenfreada do lucro fácil e abundante, capaz de combínar
capacidade ociosa com margens exorbitantes, reduziu o empregad..J à exclusiva categoria de fator de produção, numa
visão mecanicista que nada tem a ver com a perspectiva holística das sociedades civilizadas, que nesta condição se preparam
para entrar no 3" milênio!
A queda da participação dos rendimentos do trabalho
na renda nacional, cuja relação era de 56,6% _em 1949, caiu
para 55,5% em 1959, para 52% em 1970, para 50% em 1980,
para 46,7% em 1984, e registrou um patamar de apenas 38%
em 1988 1 aponta claramente para os limites da estratégia de
desenvolvimento adotada pelos últimos governos brasileiros
(e levada às raias do paroxismo pela República neoliberal
de J\_lagoas) no sentido de se sacrificar Uri:fã política de rendas
- indispensável ao fortalecimento do mercado interno e à
mais eqüitativa e- dembCtã.tíca particípãçãb dós cidadãos na
riqueza gerada pela atividade econômica - em prol de um
viés concentrador, no qual o fato r de. proâução melhor remunerado, numa escalã.da progressivae-aesumana, tem sido o
capital.
·
·Tenho insistido sempre em meus pronunciamentos sobre
a tese de que democracia plena só se faz a partir do florescimento da democracia económica. _Que cidadania só se _exerce
com um mínimo de condições bá~icas e u.niv~_rsai~ 4~ Qe_m-e_st_ar
social.
--Não há estabilidade política duradoura quando a fome
e o desemprego ameaçam quase 2/3 da população e o deses.pero Ihargeii o cãminho trilhado pela· ampla maioria.
O achatamento, salarial e a queda da participação dos
renâinieritds do trabalho no PIB estão na razão direta da
política económica re-cessíva. E aqui cabe um grave alerta:
é· preciSo que não·nos deixemos· enganar por espasmódicos
sinais de reaquecimento emitidos descontinuadamente por setores inexpressivos da economia e divulgados 0011"1:. esta~dalhaço pelo GOverno~
_
.
Nenhuma evidência pode ser mais contundente, que este
exéi'cito de Brancaleone que perambula pelas ruas e becos
de São Paulo, numa forinação cerrada de um milhão e cem
mil compatriotas que vagueiam a s·ua ·desesperança em meio
à inércia política que imobiliza as elites dirigentes!
É justamente esta política recessiva qUe aurilenta a-capacidade ociosa do parqUe produtivo nacional, elevando desmedidamente os custos das empresas 1 que buscam na compressão
das folhas salariais e na dispensa dos trabalhadores, mecanismos compensatórios para os elevados custos de produção.
Poderiam os colegas goVernistas contra-argumentar, terem os fenômenos aqui d~scrit(:l~ suas raízes centra4as em
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causas estruturais que antecedem o Governo atual; o que,
todavia, não explica a indiferença que tem conotado a linha
da ação governamental implementada nestes primeiros meses
de governo, nem atenua o desastre da política governista no
que diz respeito ao incremento do desemprego.
A equação emprego/renda jamais se mostrou tão delicada
quanto neste primeiro semestre de 1991.
Os números apresentados pelo Dieese refletem a situação
de emprego e desemprego na região metropolitana de São
Paulo, reconhecida como o mais importante sinalizador de
tendência no País, exatamente por abarcar quantitativa c qualitativamente o mais representativo contingente de mão-deobra, além de expressar um mercado cujo efeito multiplicador
se faz sentir de maneira intenSa nas demais regiões do Brasil.
O Estado de São Paulo é responsável por mitade dO
PIB nacional e a taxa de desemprego registrada já alcan_ça
mais de 12% da população economicamente ativa, localizada
na região metropolitana da capital.
No tocante ao valor real dos salários, a mesma pesq-uisa
constata um achatamento violento, responsável pelo fato dessas médias alcançarem hoje o seu nível mais baixo desde 1985.
Em termos de médias salariais, o comportamento do fato r
trabalho é alarmante, posto que o rendimento médio dos assalariados representou, neste primeiro trimestre, apenas 59,2%
do valor pago há cinco anos.
Por outro lado, a redução dos rendimentos reais médios
dos ocupados vem, segundo a pesquisa, atingindo de maneira
mais intensa os 25% mais pobres- da população.
Comparada com igual período do ano anterior, a queda
real média dos salários atingiu no-19 trimestre 31 ;2%, Setorialmente, a distribuição apresenta o seguinte perfil: 31,?% no
comércio, 30,5% na indústria e 29,9% no setor Serviços.
Se comparada à m'édia de 1985, os assalariados apresentam perdas em seu poder aquisifivo de 37,39% na indústria,
de 33,8% no comércio e 35,3% nos serviços.
Por outro lado, a pesquisa contempla ainda um campo
de indicadores de desemprego por atributos pessoais. Nele,
a gravidade da situação atinge características de uma perversidade constrangedora a partir do perfil do ajuste em curso.
no mercado de trabalho. Os grupos mais atingidos foram exatamente os chefes de domicíliO, homens entre 25 e 40 anos,
com instrução média e superior, experiência profissiOnal-considerável e responsáveis pelo núcleo familiar, cujas taxas de
desemprego ultrapassam em mais de 85% aquelas verificadas
há 12 meses.
Como a pesquisa trabafha com desemprego aberto e oculto (subemprego), é possível afirmar que a transferênCia de
mão-de-obra do setor formal para a economia invisível tem
sido o canal de vazão das crescentes tensões sociais geradas
pelo modelo recessivo.
- --_--- No último trimestre, acompanhado pela PED {outubro,
novembro e dezembro), o rendimento médio da mão-de-obra
assalariada operando no setor privado da economia, que possuía carteira de trabalho assinada, foi de Cr$57.647,00, vale
dizer, 38,1% ínferior à média por eles alcançada em 1985.
,
Quanto aos trabalhadores, que não possuem carteira assinada, a média se situou em Cr$29.826,00~-eXpressarido um
percentual de 9,6% inferiOr à média de 1985.
Assim sendo, e à luz dos fatos descritos, é imperioso
internalizar a consciêncía de _que o País mUdou. E mudou
para pior~ Da aceitaçãO" elaborada desta premissa dependerá
o grau de sucesso dos esforços coletivos para 3: reversão das
expectativas, rumo à reordenação da equação política desti-
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nada a conferir o respaldo ao salto-qualitativo dos indicadores
sócio-económico-culturais.
Neste contexto, a formulação de uma política urgente
de proteção ao trabalhador assume contornos de prioridade
zero, de vez que a capacidade de absorção da mão-de-obra
ociosa pelo setor informal é limitada e tende a se saturar
tão ·mais rapidamente quanto mais agudo for o achatamento
salarial da mão-de-obra ativa que dá sustentação ao mercado
de consumo.

9 ~r. Çarlos P_atrocínio- Permite:-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo prazer,
Senador.
O Sr. C_arlos Patrocínio- Eminente Senador J_utahy Magalhães, mais lliD vez V. Ex~ expressa nesta tribuna do Senado
Federai a sua preocupação com o quadro de penúria e de
sofrúriento em que há muitos se encontra o trabalhador brasileiro. Não há como contestar os números do Dieese, principalmente porque eles são apresentados aqui por V. Ex~, que
é um esmerado estudioso dessa matéria. Mas devemos nos
alegrar, neste momento, eminente Seri3dor; já qt.ie todos os
jornais noticiam a retomada, ainda que paulatinamente, do
desenvolvimento da economia nacional. Por exemplo, nós
admiramos particularmente uma senhora_que há pouco tempo
foi miniStra deste País e que _conseguiu, talvez, desagradar
a muitos~ Mas, achamos que a ex-Ministra Zélia Cardoso
de Mello conseguiu conter o défiCit público, conseguiu viabilizar o caixa do Tesouro Nacional. Agora, quando ouvimos
uma outra dama dizer que no mês de julho todos os preços
eStarão -deScongelados, ou seja, liberados, até tememos por
issó. Nós que nos preocupamos corri a retomada dO-desenvolvimento, com o ganho real de salário do trabalhador brasileiro,
que deverá acontecer a partir do mês _de agosto próximo,
achamos que esse monitoramento do~ preços dc::ve continuar
por mais tempo. Nós sabemos que setores famigeradas do
empresariado nacional são os priD.cipais responsáveis por essa
tendência inflacionária tão difícil de se conter neste País. Quero cumprimentar V. Ex~, que, mais uma vez, reitera a sua
preocupação com o estado de pobreza do nosso_ povo. Mas
já existe uma luz no fim do túneL Estamos vendo que há,
principalmente na Grande São Paulo, como citou V. Ex~.
indícios de retomada do desenvolvimento, já com absorção
da mão-de-obra ociosa e com os elnpresários já~ tendendo
a fazer investimentos nos diversos seto_res. Portanto, creio
que-se essa equipe econômicaseguir a política basilar da ex~Mi
nistra Zélia Cardoso de MelJo, abrindo as torneiras de maneira
moderada- como tive oportunidade de ver o Exm"' Sr. Ministro da Economia dizer que fará -acho que dentro de pouco
tt:~J?O o Brasil es~ará sain_do paulatinamente _dess_e caOs a
que se refere V. EX' Muito obrigado.
O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Senador Carlos Patrocínio, agradeço o aparte de y. Ex~
Em primeiro lugar, devo esclarecer que essas pesquisas
não são apenas do Dieese, são também do IBGE._ São dois
órgãos que não podem ser considerados suspeitos, mesmo
que cada um tenha uma tendência. Na realidade, são dois
órgãos que fazem pesquisas abSolutamente sérias e as levam
a público para que outros possam estudar os resultados aferidos.
Conforme tive oportunidade de dizer no meu prOnunciamento, de vez em quando surgem informações de reaquecimento da economia. Como nesse caso do dese-mprego, V.
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está se baseando em_ informações de jornais,. nas quais

todos temos que nos_basear, mas, talvez, não tenha tido a
preocupação ou_ passou despercebido de V. Ex• a informação
última de que na última semana o desemprego voltou a crescer
em São Paulo. Houve uma melhoria muito relativa durante
as duas penúltimas semanas e, na última, já houve uma queda
maior de desemprego na Grande São Paulo.
Quero agradecer o aparte de V. Ex•, porque-não pretendo
aqui fazer somente crítica ã administração atual. Mas acho
que nós não estamos mais no tempo! já t~!TIOS 15 meses de
GOVerno e ri.ão podemos mais ficar jogando toda a responsabilidade no passado. 0 que precisamos verificar _é Se rtesses
15 meses algo foi feito para mudar essa situação_ herdada
do Governo passado. Se não foi pOssível faZer~se issó; até
hoje, é -pOrque alguma coisa está errada.
Fiz um requerimefltb- e depois vou levantar uma questão de ordem para ver se o Presidente pode informar-me
corretamente - ao Ministro da Infra-Estrutura a re-speito
de obras que foram suspensas pelo atual Govei"no, e qual
o prejuízo '{Ue isso estã significando para o País. S6 recebi
resposta do setor de portos. Neste setor, das 34 obras encontradas, todas elas foram paralisadas no dia 15 de março de
1990. Tódas as 34, Sr. Senador! E poucas delas tiveram recursos alocados para recuperar um pouco do seu trabalho. Então_,
só nesse exemplo do setor de obras em portos, veja V. Ex~
o que significa de prejuízo quando se param obras em execução, o que isso representa de desperdício para o P_a_(S.
Então, V. Ex• vê que até hoje não recebi inJormações,
p9r exemplo, de questões de estradas de rodagem, problemas
de energia elétrica, energia nuclear, todos os outros setores
do Ministério da Infra-Estrutura, para não falar nos oUtros
setores como, outro dia, assistimos na televisão, que se compram aparelhos para hospitais e não são colocados em funcionamento, jogam fora mercadorias, alimentos que deveriam
servir para a população mais Care-nte, mas, nó entanto, se
jo"ga fora, porque fica estocado, Ilãó se distribui esses alimentos. Então, o desperdício que existe neste País é algo cujo
cálculo é difícil de ser feito para verificarmos o que ocorre
atualmente no País.
Veja V. Ex• o caso da Previdência Social. O que está
ocorrendo na Previdência? Qual é o rombo que está af na
Previdência? Se formos pegar as denúncias que são efetuadas
a cada instante vamos ter milhares e milhares de denúncias
que não são apuradas e não se chega a uma condUsão:"Isso
tem de mudar no País. Em quinze meses de Governo já poderíamos ter iniciado uma política para acabar, ou pelo menos
melhorar, essa situação encontrada no :Pafs~ Já nã_o é mais
hora de jogar a culpa no passado, é hora de construir- o futuro,
e até o momento- não estariloS construfnd() nada.
Sr. Presidente, agradeço a atenção doS senadores "az;uis",
e espero poder, numa outra oportunidade, manifestar-me mais
sobre esse assunto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Mesa consulta o nobre Senador Chagas Rodrigues se deseja usar da
palavra.
O Sr. Chagas Rodrigues- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
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O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presídente, eu esperava fazer uso
da palavra noutra oportunidade, mas quero aproveitar a ocasião para tratar de assunto que diz respeito à situação dos
servidores públicos, de um modo geral, no ilósso País.
No dia de ontem, estive visitando a Uriiversidade Federal
do Piauí, atendendo a um convite do comando de greve. Ouvi
os professores em greve e quero, desta tribuna, expressar
a minha solidariedade aos professores da Universidade Federal do Piaufe das âemais-uiliversidades; tOdos eles em greve,
porque, até agora, foram inúteis ·as- solicitaçOes, ós apelos,
os pleitos encaminhados às autoridades federais. Tomei conhecimento, Sr. Presidente, da situação dos professores ao
ler uma tabela que me foi exibida. Um professor-auxiliar,
referência 1, Sr. Presidente, recebe Cr$39.890-,76 de vencimento e Cr$17.000,91 de gratificação. Remurienição total:
Cr$57.190,85. Um professor-assistente recebe inicialmente
Cr$50.795,00 de vencimento e Cr$19.480,00 de gratiÍJcação.
Total: Cr$70.276,00. Um professór'aajunto-nível 4 recebe
Cr$74.875,00 de vencimento e Cr$24.297,00 de gratificação.
Tot?l:_ Cr$99.DOO,OO. Nós vimos, Sr._ fresidente, que o -fitülár
com mestrado recebe de vencimento Cr$107.633,00 e de-gratific4ção Cr$30.848,00, sendo a remuneração tóial
Cr$138.482,00.
O professor que possui curso de doutorado, recebe o
vencimento de Cr$116.993,00, gratificação de Cr$32.720,00,
e a remuneração total de Cr$149.713,00.
Esses homens são os _re~ponsáveis pelo ensino Superior
em nosso País.
O Governo lamenta:velmente tem-s~ cons~rvado indiferente aos pleitos desses professores. É preciso que se deiluncl.e
à Nação, Sr. Presidente, que ao que tudo indica, o que existe
é um plano tenebroso para fechar as universidades e os estabelecimentos de ensino público neste País. Essa onda de privatização, que é tão estúpida e impatri6tica como a· onda de
·estatização total, ao que parece, eStá sendo levada a- efeito
para atender interesses escusas de grupos da economia privada._ Defendemos a escola pública ao lado da escola privada.
Não queremos estatizar as escolas privadas, mas não admitimos que sejam privatízadas oõ. fecfiadas as escolas públicas.
Tomei conhecimento também de uma "Carta aberta à
população", carta de responsabilidade do comando de greve.
Passo ale~, Sr._ Pr_esidente;
CARTA ABERTA À POPULAÇÃO
''Os professores das universidades red~rais_ d~ciçiiram
eittrar em greve por terilpo indeterminado. Foi um ótimo
recurso diante da escalada de desrespeito do Governo
Collor à comunidade universitária e ao ensino superior
público.
__
Isso não é retórica. É uma realidade: desde outubro
do ano passado a Andes-SN _e a Fasl].bra encaminhar~
uma pauta emergencial de reivindiCà.ções, _que não foi
atendida. Sequer foi discutida seriamente!
-No dia 30 de abril deste ano, a Andes-SN encaminhou ao MEC a seguinte pauta de reivindicações: _,
-reivindicações das perdas decorrentes dos planos
Collor, Bresser e Verão;
-reposição salarial de 149,83%;
--envio de mensagem ao Congresso Nacional propondo política salarial que garanta a manutenção dos valores
reais dos salário_s dos docentes;
-
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-repasse de recursos para -outros custeios e capital,
verba necessária para a manutenção das universidades,
prevista no orçamento de 1989/90/91, preservando seus
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Então, Sr. Presidente, que o Governo venha ao encontro
das aspirações desses professores, e dos trabalhadores de um

modo geral. Nós precisamos de uma política Salarial justa,
que é parte integrante de uma política de melhor distribuição
da renda, que está altamente concentrada em noss_o País.
-realização de concurso público para preenchimento
-- Os professores tê~. pois, a nossa solidariedade, o nosso
de todas as vagas criadas por aposentadorias e contratação
apoio, e a Medida Provisória n 9 296, Sr. Presidente, não pode
imediata dos selecionados.
ser aprovada com as injustiças e iil.Cónstitucionalidades que
Esta pauta revela que os docentes querem apenas recu~
agasalha.
perar perdas decorrentes de sucessivos "planos econóÉ necessário que o governo atenda aos reclamos do Conmicos" e enfrentai as investidas no sentido de privatizar
gresso, que funciona hoje, como sempre, traduzindo os anas universidades.
seios da sociedade brasileira, do povó do nosso País. Nós
A resposta do Governo, até agora, foi O envio da MP
queremos que todos os servidores sejam aquinhoados com
n? 296, em 29-5-91, ferindo mais uma vez a ConstituiÇão,
justiça. Eles não querem aumento;-eles querem é que os seus
porque exclui grande parte dos servidores públicos fedevencimentos tenham a necessária reposição. O poder aquisirais da reestruturação da tabela, além de conceder reativo desses servidores vem caindo assustadoramente.
justes diferenciados para civis e militares.
De modo, Sr. Presidente, que o Governo faria obra de
Diante disso, o GovernO Collor só deixou aos docentes
justiça reajustando, pelo menos em parte, os salários dos servitrês opções:
dores públicos, para que o poder aquisitivo dessa classe de
1 -pedir demissão;
trabalhadores não continue· a ser deteriorado, mês. a mês,
2 - transfornlar o trabalho docente em bico;
neste País.
3 - permanecer na universidade e lutar em defesa
Sr. Presidente, encerro aqui estas minhas palavras, levande nossos direitos legítimos.
do a minha solidariedade aos professores universitários, a_os
Resolvemos pela última alternativa, por entendermos
servidores públicos, bem como aos trabalhadores da área priser ela a única que garante a defesa da universidade comn
vªda, sobretudo àqueles que e:stão recebendo salário mínimo
um bem público.
Dirigimo-nos à comunidade piauien·se ·pará. e~xplicitar·· e abonos insignificantes.
Que venha uma política de acordo com a Constituição,
os reais motivos de nosso movimento, com a convicção
que assegure o salário mínimo e não um salário mínimo altade contar com seu apoio nesse grave momento.
mente defasado acrescentado de abonos. O Governo estabeSr. Presidente, diante dos antecedentes, diante da insensileceu um abono, chamado definitivo, mas que dentro de dois
bilidade governamental, nós não podemos deixar de expresmeses já desaparecerá. Agora, há outro, um outro abono
sar, desta tribuna, a nossa solidariedade aos_professores da
provisóriO, de tal modo que um trabalhador, hoje, entre saláUniversidade Federal do Piauí e das universidades dos demais. rio mínimo e abonos, está percebendo 23 mil cruzeiros e fração, exatamente Cr$ 23.131,68.
estados.
Quando falo da Universidade Federal do Piauí, Sr. PresiIsso, Sr. Presidente, é um insulto à dignidade humana
dente, eu o faço~ de certo modo, com uma dupla responsae â classe dos nossos mais modestos trabalhadores.
bilidade. Primeiro, porque se trata de uma universidade do
O Brasil continua a ter o salário mínimo mais baixo dã
meu estado, a Universidade Federal piauiense. Em segundo
AmériCa Latina, inferior ao saláriO -Iriíniiri.ó em vigor -no- Paraguai, na Bolívia e em outros pãíSi~S:-ASSlm, não pOdemos
lugar, Sr. PreSidente, porque essa universidade, que resultou
continuar! Na hora em que o Governo, ·segündo se lê nos
de projeto do então Presidente Costa e Silva, foi aproVada
jornais·, atende às reivindicações do empresariado, reduzindo
por uma Comissão Mista de Senadores e Deputados Federais,
o IPI e permitindo a elevação dos preços dos veículos automoem que nós, piauienses·, demonstramos total empenho para
ver a proposição aprovada sem tardança. E quero lembrar,
tores e de outras mercadorias, no momento em que o GOverno
aqui, que o PreSidente dessa Comissão Mista de senadores
acena para os credores internadonais cóin novas benesses,
e deputados que apreciou o projetó foi o Senador Petrónio
é necéssário que o Governo, em primeirO lugar, atenda aos
Portella, de saudosa memória, tendo eu funcionado como
reclamos dos trabalhadores: inclusive dos trabalhadores rurelator., designado por S. Ex• Procuramos aprimorar o projetõ-.- rais, dos trabalhadores das fábricas e dos trabalhadores intelecEu mesmo tive a oportunidade de incluir na Universidade
tuais das nossas universidades.
- ·a Escola de Administração, es-cOla privada, que funcionava
É este o apelo que fazemos, ·verberando esta polítiCa
na Cidade de Parnaiba, no litoral. Essa unidade passou a
em vigor e fazendo ver a necessidade de o Governo entender
arealidade. enquanto é tempo. Porque, Sr. Presidente, neintegrar a Universidade Federal do Piauí.
rihum governo 'pode indefinidamente manter-se índifereD.te
De modo que, como piauiense, como Senador do Piauí,
à fome, à pobreza e à miséria do povo de um país.
é natural que eu tenha uma dupla preocupação: a do senador,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
que representa o seu estado; e a do antigo relator, que teve
o seu relatório aprovado por aquela Coinissãó Mista.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
Quero, pois, dirigir o ineu apefo ao Sr~ Ministro da Educa- palavra ao nobre Senador Aureo Mello, para uma comunicação.
·
ção, ao Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planejaiiie!nto.
Não me dirijo ao Senhor Presidente da República porque,
O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Para uma oomuni-.
mais uma vez, SUa Excelência se ausentou d_o_ País, visitando cação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, é evidente que devenações estrangeiras, recebendo homenagens, participando de mos manter, durante toda a nossa permanência as manifesbanquetes, enquanto a miséria aumenta no interior do nosso tações, no Senado Federal, em um nível bast~nte elevado
País !'a fome está aí, correndo solta, não só nos nOssos Sertões e consentâneo com a grandeza intrínseca e extrínsica deste
recinto_
mas também nas nossas cidades.

valores reais;

·
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No entanto, Sr. Presidente, a breve comunicação, que
quero fazer, refere-se a um ex-Senador dos mªis ilustres que
já passaram por aqui e que completou seus oitenta anos·, há
dias atrás, na plenitude e no esplendor da sua inteligência
e da sua capacidade que são peculiaridades plenamente aferradas a ele, e que, na modéstia, na simplicidade do seu quase
refugiamento polítiCà, merece nesta Casa, que já foi sua, onde
os seus pareceres e a sua atuação se fundiram para exomar
uma figura extraordin_árja, seja manifestado e homenageado.
Quero me referir Sr. Presidente e Srs. Senadores, arespeito do ex-Senador Edmundo Fernandes Levy. Edmundo
Levy, durante muitos anos, foi um extraordin_ário funcionário
do Estado do Amazonas, Delegado do Ministério do Trabalho, ali, brilhante advogado, ·quando não estava naS fuilções
públicas, e um verdadeiro sábio para o qual se voltam nossa
humildade e nossa admiração, da mesma maneira como pequenas plantas se recurvam à passagem de um rio ou de um
crespo riacho, também nesse setor firmou a suá JYãSSagem.
Tenho a certeza de que, ao prestar esta homenagem nos
oitenta anos de Edmundo Levy, estarei cuinprfndo um ato
de justiça e manifestando õ pensamento de todos os amazonenses. Artigos foram publicados em Manaus e, além dessas
manifestações na imprensa, houve a presença maciça de luminares do Direito e expressões altas da política em Brasília,
em sua residência, razão pela qual, Sr. Presidente, quero dar
conhecimento aos Srs. Senadores desta Casa que Edmundo
Levy ainda continua sendo um dos mais brilhantes expoentes
de homens que ilustram o Parlamento brasileiro.
Eram somente estas, Sr. Presidente, as palavras que eu
queria dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - ConcedQ a
palavra ao nobre Senador Nabor Júnior, último orador inscrito
antes da Ordem do Dia.
O"SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.)_~ St. Presidente, Srs. SenadóieS, e·sta
tribuna, a que já assomei tantas vezes parà 'fã.zei- denúncias,
cobranças, elogios, registras e debater assuntos político-parlamentares, ouve, hoje, uma das mais tifstes e_pesaroSás_n_otfcias
desses tempos conturbados e difíceis:_ a mortet _9corrida n;t
última quinta-feira, dia 13, em Rio Branco, Acre, do ex-Deputado Geraldo Fleming, que com dignidade, eficiência e alto
espírito éticO, honrou a Bancada do PMDB daquele Estado
em quatro Legislaturas consecutivas na Assembléia Legi_~la_tiVa
e três Legislaturas na Câmara dos Deputados.
-- - Perdoem-me se a emoção e os fortes sentimentos abalam
minhas palavras, porque, além de colega e admirador de Geraldo Fleming, tive também a honra e o privilégio de ter
desfrutado de sua amizaa_e_ pessoal, consolidada em três décadas de convivência, nos plenáiioS-e nãs-Comissões da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, na Câmara dos Deputados e, ag<;>ra, nas atividades comuns às duas Casas do COngresso Nacional- além de ter dele recebido apoio leal, consistente e inabalável no período em que eX:erc13._chefiª do Executivo Estadual Acreano.
A morte de Geraldo Fleming, todavia, não entríStece
apenas os que, como eu, conviveram diuturnamente com ele.
Ao cotrário, vem entristeCer to_dos_os cidadãos acreanos e
afeta a democracia e as liberdades por ele defendidas com
tanto ardor, tão inabalável convicção!
As manifestaçôes de pesar pela grande perda vieram,
após seu passamento, de companheiros de partido e de adversários, todo.s ressaltando a lealdade perene que envolvia as
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atitudes e a açâo de Geraldo Fleming,_ quer no plano político,
quer no trato particular. A correção de caráter· e a cordial
sinceridade, que marcavam profundamente todos os seus passos, jamais se abãlaram ante problemas de quaisquer tipos
ou origens; citando Adalberto Aragão, companheiro nosso
de tantas jornadas, _"FlemiD.g sempre foi um_ companheiro
leal e sempre partidário; ele nunca disse que sairiã. do partido"
-ou seja, era um daqueles homens que jamais fogem das
tempestades, não cedem às tentações de buscar atalhos enganosos para driblar obstáculos nas sençias políticas.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me uÍD aparte?
O SR. NABOR JúNIOR- Ouço o aparte do nobre Senador Chagas Rodrigues.
~
O Sr. Ch3gas Rodrigues- nobre Senador Nabor Júnior,
no momento em que V. Ex~ traz ao conhecimento da Casa
essa infausta notícia, permita que, em nome da Bancada do
PSDB, eu manifeste a nossa profunda tristeza, o nosso pesar,
por essa perda. Geraldo Fleming, foi, realmente, um homem
público que soube honrar o Congresso e engrandecer o seu
Estado, o Acre. De modo que estamos associados às palavras
de V. Ex~ e manifestamos aqui, neste pesar, extensivo ao
Estado de V. Ex~ e _à família enlutada, a expressão da nossta
tristeza, mas, ao mesmo tempo, queremos reverenciar o homem que soube ser digno da vida pública, em face das excepcionais qualidades que exomavam o seu caráter.

-o SR.

NABOR JÚNIOR -

Agradeço o aparte de V.

~x~, que, com muita honra, incorporo ao meu discurso.

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Permite'me V. Ex•
um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR - Concedo o aparte ao ilustre
Senador Mansueto de Lavor.
O Si-. Mansueto de Lavor- Senador Nabor Júnior, V.
Ex~ -traz uma notícia que, realmente, nos surpreende e nos
entristece. s·ó agora, quando V. Ex~ inicia o seu pronunciamento, -proriunciamento de pesar peta perda do amigo, do
correligionário, V. Ex~ também transmite, a. esta Casa, esse
sentimento de tristeZa que envolve tOdos nós, neste momento.
O Deputado Geraldo Fleming, nosso colega na Câmara dos
D~putados e na Assembléia Nacional Constituinte, era um
homem comunicativo, de trato afável, um amigo, um companheiro, um 1::)3talhador pelas causas do seu estado e da sua
região. A notícia da sua morte, realmente, nos_ traz I,!ID profundo pesar e uina tristeza, por venD.Os que niaTs um· homem
público de valor desaparece. mas é claro que deixa o seu
exemplo na memória dos seus amigOs, da população que ele
sempre representou com toda dignidade, e é por isso que
queremos solidarizar-mos com esse_ pronunciamento que V.
Ex~ faz. E creio que o faço em nome da Bancada do PMD B
no Senado. Leve, portanto, V. Ex~, que é a voz credenciada,
ao s_eu estado, à farriíHa de ilos-so col~ga Geraldo Fletning,
e a toda aquela população acreana que ele representou, 'rio"ssos
pesares, as nossas condolências e a nossa solidariedade.
O SR. NABOR JÚNIOR - Muito obrigado pelo aparte
que-acaba de rne c~:mceder.
O Sr. Júlio Campos- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR -~ Conceôo o aparte ao nobre
Senador JúliO Campos.
O Sr. Júlio Campos - Estava no meu gabinete quando
oUvi o seu pronunciamento sobre a figura do Deputado Ge-
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de Geraldo Fleming. Faço votos que nas outras esferas, nos
raldo Fleming. Tive-ã honra de conviver com Geraldo_Eleming
cami_nhos superiores e indevassados, Geraldo Fleming brilhe
por 12 anos, como seu colega, na Câmara do~ _D~put_ados.
Conheci-o em 1979, quando aqui cheguei corno Deputado
como uma estrela singular com o mesmo fulgor e brilhantismo
Federal, por Mato Grosso, e ele como representante do Estaque a sua bondade e a ~ua amizade: nos proporcionaram dudo do Acre. Tivemos uma conVivência- m~uíto profunda, uma -- rante o -tempo em que convivemos todos juntos. Muito obriamizade muito sincera, não só em defesa de nosso País, como
gado.
também de nossa região amazónica. Era, realmente, um ParlaO SR. NABOR JÚNIOR - Sou eu quem agradece a
mentar apaixonado pelo Estado do Acre. Durante o mandato
que convivemos pude ver a sua luta, o seu trabalho e a maneira V. Ex~ Sr. Presidente, Geraldo Fleming .tinha uma cabeça
digna como sempre se comportou no Congresso NaCiOnal. lúcida e sempre alerta, dotada dos melhores requisitos do
Posteriormente fui para Mato Grosso como Governador do mineiro de Campanha que ele foi por toda a vida: somava
Estado, e ele permaneceu em Brasília como Deputado Fede- ao e_spírito conciliador a obstinação, necessária a todos quantos
ral. Hoje, ao tomarmos conhecimento do seu passamento pretendem viver e vencer em terras distantes e difíceis como
trago, não só à família de Geraldo Fleming, corito também õ Acre, que ele abraçou e viveu intensamente desde a juvenao Estado do Acre, os meus profundos sentimentos por essa tude.
Acima de paixões políticas, sempre o interesse e os objegrande perda. Sei d_o seu trabalho, sei da amizade _.2_rofunda
que Geraldo Fleming dedicava à figura do SenadOr Nabor tiyos supremos do acreanismo. O próprio Governador BdJúnior, que era o líder maior, o comandante do seu Partido, inundo Pinto, do PDS- nosso adversário partidário, portanto
o PMDB no Estado do Acre. Não imagino quanto sentimento - depós à reportagem do jornal A GAZETA, afirmando:
está V. Ex• tendo neste instante, ao discusar no Parlamento "apesar de termos divergências, políticas, no ponto de vista
brasileiro, prestando homenagem ao seu grande amigo e nosso partidário, sempre tínfiamoS um pensamento conjunto; o bem
amigo Ger3ldo Fleming.. Receba, em nome do povo f!tato- do estado. Até pela sua experiência política, é uma grande
grossense, os sentimentos de saudade a essa grande figura perda para o nosso Acre".
A grandeza de reconhecer a própria falibilidade, tão difíque o Acre deu ao Brasil e também à região amazónica. cil e cada vez mais rara em nossos dias, foi enaltecida pelo
O SR. NABOR JÚNIOR- Muito obrigado a V. Ex• ex-Deputado Federal Wildy Viana, que classificou Geraldo
pelo depoimento que acaba de prestar a esta Casa, a respeito Fleming de "um excelente político, que sempre corrigia seus
da atuação parlamentar, da vida pública do saudoso Deputado erros".
Geraldo Fleming.
Outro depoimento valioso, definfndo a dimensãO- política
Acrescento ainda, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que e as quaJidades pessoais de Geraldo Fleming, é o do ex-Secre,,--n-õ!rso -ex--co1ega;- âuran-re-os·n-artos -(ülfC(i.ie ·exetceu o -~u-an táriO- de -Estado antigo- COnlfiãnlléTrCl- PMDB"~- Cji.ie -levou
dato na Câmara dos Deputados, conferido pelo bravo e gene- a memória do amigo e líder ao panteão dos grandes vultos
roso povo acreano, foi um batalhador incansável, pela concep- do Acre. Disse Carlos Abrantes Guedes: "Geraldo Fleming
ção das obras da BR-364.
-- começou sua vida política pelas mãos de Oscar ·Passos e Ruy
A maioria dos discursos que pronunciou na tribuna da Lino e sempre foi um homem partidário, decente. Para o
outra Casa Legislativa, exatamente, postulava providências Acre ele fará muita falta, assim corno Ruy Lino, Alberto
do Governo Federal, para a pavimentação dã.quela importante Zaire, Raimundo Melo, José Augusto, Adalberto Sena, entre
.
via de acesso ao nosso estado. Infelizmente, morreu sempre- muitos outrosn.
A melhor definição de Geraldo Fleining, todavia, é- aquesenciar a iriãuguração integral do leito pavimen"tã.do da
BR-364, entre Porto Velho e Rio Branco. E uma lástima!
la feita por ele mesmo, Com a lucidez e o aguçado espírito
A beira do seu túmulo, tive oportunidade de ressaltar de autocrítica que marcavam todos_ os seus dias: "Se_ possuo
tão importante aspecto, dizendo que para fazer jUstiça- ao orgulho de alguns fatos de minha vida", disse Fleming, "um
trabalho de Geraldo Fleming, nós haveríamos de reconhecer deles é o de ser representante do povo acreano e membro
que ninguém mais do que ele t_~nto lutou pela consecução da Assembléia Constituinte do Estado, onde exerci nada medessa importante obra.
nos que quatro mandatos legislativos". E naquela entrevista
distante, em junho de 1979, já assumia o orgulho de ser pioneiO Sr. Aureo MelfO-- Perminte V. Ex~- um aparte?
ro, de ser corajoso, de ser justo, de não terem dificuldades
O SR. NABOR JÚNIOR- Com prazer, ouço V. Ex•
-o orgulho de ser acreano, como ele mesmo afirmou: "mui-:
O Sr. Aureo Mello- Nobre s·enador, quero tam- tos obstáculos enfrentei junto com este povo Sóftido, sacrifibém acrescentar às- palavras ·que já foram preTeridas aqui, cado, mas corajoso, perseverante, altaneiro, trabalhador e
de elogio e de saudade ao nosso Geraldo Fleming, as minhas, destemido".
Nascido na cidade de Campanha, sul de Minas Gei'ais,que são também a recordação dos bons momentos que passaformou--se
em medicina veterinária e logo entrou para o Exérmos aqui na luta comum pelos interesses brasileiros, batacito, onde procurava um campo mais amplo e rico para sua
lhando especificamente para que o Acre-, que é Um dos estados
atividades e experiências profissionais. E foi graças a essa
que fazem parte da grande bacia amazónica, se levantasse
abençoada opção que, em 1959, foi Comissionado para servir
e se tornasse cada vez mais um Estado progressista, similar
na antiga 4~ Companhia de Fronteiras, em Rio Branco, Capital
aos-mais civilizados deste País. Geraldo Fleming era um hodo então Território Federal do Acre.
mem que na sua simplicidade encantava a todos, ·de uma
Eram quatro jovens tenentes, inbuídos do patriotismo
delicadeza excepcional, pensamento voltado apenas para o_s
interesses da nacionalidade. Afinal é um verdadeiro irmão e- da obstinada determinação de levar às fronteiras do Noroeste
e um verdadeiro amigo que todos perdemos. Deposito, espiri- brasileiro a presença e _a segurança do Exército. Desses quatro
tualmente, a minha coroa de flores neste discurso em que desbravadores, um trazia, além da disciplina castrense, a justa
V. Ex• está formulando no seu canto de saudade à pessoa - aspiração de traduzir em ação política aquele passo--arrojado
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- e com a elevação do Território Federal do Acre à condição
de Estado, três anos depois, o então Tenente Fleming vislumbrou a oportunidade de dar vazão a seu patriotismo no campo
institucional, licenciando-se da carreira militar e filiando-se
ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB de Getúlio Vargas,
João Goulart, Adalberto Sena e Oscar Passos, pelo qual concorreu às eleições de 3 de outubro de 1962, para Deputado
Estadual.
O talento político, a generosa é permanente preocupaçãocom a causa pública, a dedicação ao povo acreano, que o
acolheu e dele obteve a maüdntegral entrega, tudo se materializou na atuação do Deputado Constituinte Estadual Geraldo
Flerning.
A partir daí, colecionou vitórias suéessiVas: foi reeleito,
em 1966,1970 e 1974, para a Assembléia Legislativa do Estado
do Acre; em 1978, atendendo a conselhos de companheiros
e pedidos de inúmeros coestad!).anos, _decidiu disputar, pela
primeira vez, uma cadeira de Deputado Federal, conseguindo
expressiva e marcante vitória, repetida nos dois pleitos seguintes~ 1982 e 1986, sendo que este derradeiro man_dato~_çon
cluído em 31 de janeirO de 1991, não foi reeditado pelos
eleitores.
_
Essa primeira- derrotã, realmente a primeira e única de
sua fecunda vida pública, foi recebida com a serenidade c
o sentido democrático que marcavam a personalidade_ de Geraldo Fleming.
.
Ao longo de sua expressiva carreira política, Geraldo
Fleming teve quase sempre ao lado uma jovem acrearia de
Manoel Urbano, Iolanda Ferreira Lima·, Cóin ·quem se casou
e que exerceu, de 1986 até 1987, o cargo de Governadora
do Acre, sendo a primeira mulher a atingir, em tõda a História
do Brasil, essa importante função.
"
Geraldo e Iolanda_F_I_e_rning formaram, durante-mais de
duas décadas, uma sólida e fértil união conjugal e política,
como jamais se viu ·neSte País. As alternativas da vida,_ mais
tarde, levaram-nos à separação legal e social-mas não conSeguiram afetar o carinho e o respeito mútuo, que os uniam
a ponto de ter sido Iolancla a_grande, a leal companheira
e assistente nos duros momentos finais da existência terrena
do tenente que ela conheceu numa fase d_e afirmê!Ção do povo
e do Estado do Acre.
O amor que os aproximou e sua dedicação teCÍp"roca,
mesmo quando as leis e as conjunturas soCiais tiVénirii qi.Ie
intervir, estão acima da nossa capacidade e do nosso direito
de julgamento. Eram coisas muito -deies-;-especiais, que riinguém pode avaliar agora, como não podia naqueles difícies
dias da separação. A palavra decisiva é da companheira de
tantas lutas, que, na dor da perda, ponderou: "suas virtudes
eram maiores que possíveis defeitos".

A luta política de Geraldo Fleming foi, iriiclãlmente pela
consolidação do Estado do Acre, onde desempenhou quatro
sucessivos mandatos junto à Assembléia Legislativa e ocupou,
por curto prazo, as Secretarias de Agricultura e de Segurança
Pública.
Na Câmara dos Deputados, somou a essas bandeiras estruturais algumas campanhas permanentes, como a soberania
acreana sobre as localidades de Extrema e Nova Califórnia
e a complementação das obras da _rodovia BR-36_4, a m3.is
importante para o desenvolvimento do Estado._

As sucessivas promessas não cumpridas jamais fizeram
esmorecer a alma decidida de Geraldo Fleming, qu~ ~obrava,
sempre ~ sempre, o direito de seu povo ao progresso, ao
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bem-estar, ao convívio digno com os demais brasileiros de
todos os estados.
~ __
__ _ _
Sr. Presidente, Srs. Senadores: Apenas agora venho registrar, nesta CaSã, ·a-grande perda sOfrida pelo Acre, com a
morte de Geraldo Fleming, justamente porque estava em Rio
Branco, acompanhando seu sepultamento, no final da tarde
da últíma sexta-feira, e as notórias dificuldades de transporte
somente me permitiram retorriar a Brasnia na D.Oite de ontem.
Isso, entretanto, permitiu-me visitar pár1iéularmenté os
paTentes e amigos mãis chegados do falecido companheiro,
todos irmanados no agudo sentimento da perda que sofremos.
Quero, ao coriduir, repetir a expresSão do sincerO pesar
que me traz hoje à tribuna do Senado da República, veiculando meus pêsames à ex-espos'l e companheira de sempre,
Dr~ Iolanda Ferreira Lima, aos filhos amados, Ge.raldo Júnior,
Germ_aoo, Silvano e Gerson, aos irmãos e demais familiares
-e, ao mesmo tempo, assegurar ao povo acreano, à gente
humilde que ele tanto amou, que as lutas e as esperanças
de Geraldo Fleming não morreram com ele.
Cada um dos muitos amigos que ele deixou tem a responsabilidade de recolher e vibrar essa bandeira, com o _vigor
e a determinação que ele jarii.ais deixou esmorecer.
É o registro qrie, triste porém determinado, faço ao Senado e a todos os brasileiros, particularmente aos acreanos que
confiaram, sufragaram e aplaudiram Geraldo _Fleming, que
nunca os enganou e jamais peiriiítiu que qualquer pessoa os
tratasse sem o respeito e a dignidade que marcaram sua vida.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior, o Sr. Alexandre
Costa, 1~ Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Diva/do Suruagy.
Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior, o Sr. Divaldo
Suruagy, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Dirceu Carneiro, z~ Secretário.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Alf:reCtO Canipos- Aluízio Bezerra~ Amazonino Meli~
des - Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo__ Mello Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira -:- Hugo Napoleão
- Hydekel Freitas -Iam Saraiva·- Josaphat Marinho José Richa- Júlio Campos-- Jutahy Magalhães- Nelson
Carneiro -Nelson Wedekin - Odacir Soares -Onofre
Quinan- Teotónio Vilela Filho.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu! Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)-.., Sr. Presidente, desde 4 ou
5- 4e abril, a Mesa encaminhou ao Sr. Ministro da Infra-Estrutura requerimento de informações de minha autoria, arespeito de obras que teriam tido o seu andamento sustado e
quais os recursos que estavam previstos para a sua continuidade. Recebi apenas resposta relativa ao setor de portos.
E dava a· impressão, pelo ofício que recebi, que o Sr. MiniStro
da Infra-Estrutura estava convencido de que, com aquela resposta, estaria atendendo ao meu requerimento de informações, quando, na realidade, não o está. O requerimento--de
infOrmações abrangia todos os setores da área de informaç~es
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do_ Ministério da Infra-Estrutura. E as principais obras que
estão paradas são exatamente de outros setores.
- Então, eu pediria à Mesa para tomar as providências
devidas e cabíveis, dentro no nosso Regimento, pa-ra que o
Ministêrio da Infra-Estrutura atenda ao requerimento. Já foi
ultrapassado, de muito o prazo de 30 dias_ previsto para que
o Ministério respondesse às indagações feitas no requerimento
de informações_. Portanto, peço a V. Ex~ que proViâencie no
sentido de receberem as respostas daquele requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Presidência
examinará ãs questões levantadas por V. Ex~ e oportunamente
dar-lhe-á uma resposta.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa,
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário.
São lidos_ os seguintes:
REQUERIMENTO N• 288, DE 1991
Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro
a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo de autoria da
Jornalista Rita Nardelli, intitulado "Saudade de Pompeu",
publicado no Correio Braziliense, edição de 18 de junho de
1991.
Sala das Sessões, 18 de junho de 1991.- Senador Moises
Abrão.
(A Comissáo Diretora)
REQUERIMENTO N• 289, DE 1991
Sr. Presidente,
Solicito a tranScrição, nos ADais do Senado Federal, dos
artigos de autoria dos Jornalistas Carlos Caste1lo Branco e
Carlos Chagas, publicados no último dia 13, no Jornal do
Brasil e Tribuna da Bahia, respectivamente, onde aqueles
consagrados coluni~tas políticos prestaram uma honienã.gem
ao nosso saudoso companheiro, Pompeu de Sousa.
Sala das Sessõe,, 18 de junho de 1991 . .C:.Senaif<ir Jutahy
Magalhães.
(À Comissão Diretor.J)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - De acordo
com o art. n~ 210 do Regimento Interno, (tS requerimentos
serão submetidos ao exame da ComJssão Difetora.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1~ Seéretário.
É lida a seguinte:
Brasflia, 18 de junlio de 1991
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
comunicar que me desligo, neste momento, do Partido Democrático Trabalhista- PDT.
À oportunidade, renovo-lhe as expressões de minha estima e consideração.
Atenciosamente. -Senador Iram Saraiva.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O expediente
lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~ Esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
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Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 70, 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' 70, de 1991 (n' 136/89, na Câmara dos
Deputados) que aprova o_ ato _que outorga permissão à
Rádio Areia Dourada Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Cabedelo, Estado da
Parruba, tendo
_,__
PARECER FAVORÁVEL·, proferido em plenário,
da Comissão
- de Educação.
A discussão da matéria foi encerra-na na sessão ordinária
de 14 do corrente.
Passa-se à votação do projeto, em furna único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
(\ matéria vai -~ __s:omissão Diret~ra- para a· redação fin~l.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 29, DE 1991
(Em regime de urgência_, nÇ>s_termos_ do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 29, de 1991(n' 1191, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que altera dispositivos da
__ Lei_n~ 7.622, de 9 de outubro de 1987, e fixa os efetivos
de oficiais e praças dos Quadros do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha- CAFRM, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário,
da Comissão
· -de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
anterior.
Passa-se à votaçã-o -do projeto, em turno único.
_ Os Srs_. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 29, DE 1991
(N 9 1/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor Presidente da República)
-Altera dispositivos da Lei o9 7.622, de 9 de outubro
de 1987, e ftxa os efetivos de Oficiais e Praças dos Quadros
do COrpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha
CAFRM.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' Os arts. 3•, 4• e 6• da Lei n' 7.622, de 9 de
outubro de 1987, que reorganiza o Corpo Auxiliar Feminino
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CAFRM, passam a vigorar com

"'Art. 3~ ··················~······~······••ro·-·~~-.-·-•.-···
Parágrafo úníco - As condições- de recrutamento,
seleçáo inicial, matrícula em curso de forma~ç_, convocação para o serviço ativo, ingresso noS _Quadros do
CAFRM, e permanência definitiva no Serv1ço A~ivo da
Marinha serão objeto de regulamentação desta lei.

..........................................._._.. •-•_ ._.

~~·

.......... ·-··· ..... .

Art. 49 O Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da
Marinha tem os seguintes limites em seus efetivos·: I - Quadro Auxiliar Feminino d~ Oficiais (QAFO):
Capítães-de-Mar-e-Guerra - 8
·
Capitães-de-Fragata - 28
Capitães-de-Corveta - 160
Capitães-Tenentes- 176
PrimeiroS-Tenentes - 144
Segundos-Tenentes- - 88
II -_Quadro Auxi- .
liar Feminino de Praças (QAFP)- 1800
§ 1<:> Os efetivos por postos e graduações a vigorarem em cada ano serão-distribuídos mediante ato do_Presidente da República para o Quadro Auxiliar Feminíno
de Oficiais e do Ministro da Marin~a para o Quadro
Auxiliar Feminino de Praças, dentro dos limites previstos
neste artigo.
§ 2~' Quando necessário à manutenção do fluxo regular e equilibrado de carreira, o Poder ExecUtivo, ao
distribuir os efefivos do Quadro Auxiliar Ferriinino de
Oficiais, poderá alterar os limites dos postos em até 10%
(dez por cento), desde que não seja ultrapassado o efetivo
global estabelecido no caput deste artigo, nem haja aumento da despesa total a ele correspondente.
§ 3' Até 1995 o percentual previsto no parágrafo
anterior poderá ser alterado, a fim de antender às necessi~
dades de ajustes dos efetivos do Quadro Auxiliar Femi- nino de Oficiais, decorrente da fase inicial de implantação
deste Quadro, desde que não seja ultrapassado o efetívo
global estabelecido no caput deste artigo, ne~ haja alimento da despesa total a ele correspondente.
§ 4' Na aplicação do disposto nos parágrafos anteriores, se vier a ocorrer excesso tewporário ae Oficiais
ou Praças de determinado posto ou graduação nos Quadros do Corpo Auxiliar Feminino, -o· efetivo fOtã.l desse
posto ou graduação será considerado_ provisóriO--at~--que
se ajuste ao novo efetivo distribuído. __
__
_ =
§ s~ Os efetlvos _distribuídos anu~ãlmente iiOS Q-uadros do Corpo Auxiliar Feminino serão os efetivos de
referência para fins de promoção e aplicação da Quota
Compulsória de que trata o Estatuto dos Militares.
_
§ 6"' As vagas resultantes desta lei serão gr~dativa
mente preenchidas no decurso de 13 (treze) anos parao Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais-e ôe 16 (deresseis) anos para o Quadro Auxiliar Feminino de Praças,
conforme a necessidade do serviço, desde que esteja de
acordo com o dispotos na Lei de Diretrizes Orçamentárias
e Haja dotação orçamentária suficieritê para atender as
despesas daí decorrentes.
Art. 6' O Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais
(QAFO) é constituído dos postos explicitados no_art.
4~' desta lei."
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Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário.
~

;~·

-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 26, DE 1989
Votação, em turno único, do_Froje(q de Lei da Câmara
n'26, de 1989 (n' 889/89, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que denomina "Rodovia
Mário Andreazza" a rodovia BR-230- Transamazônica,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 113, de 1991,
da Comissão
-de Serviços de Infra-Estrutura.
A discussão da matéria i~i e~ cerrada na sessãO ordinária
anterior.
Pa&.sa-se à votação do proj_eto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o _seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 26, DE 1989
(N• 889/88, na Casa de origem)
(De iniciativa do Sr. Presidente da República)
Denomina ''Rodovia Mário Andreazza" a Rodovia
BR-230 - Tranzamazônica.
-- O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica denominada "Rodovia Mário Andreazza"
a Rodovia BR-230 - Tranzamazónica.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-cação.
Art. 3~' Revogam-se as disposiÇões em contrário.
--O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Leida Câmara n' 35, de 1990 (n' 7.504/8_6, na Casa de origem), de
iniciativa" do Presidente da República, que autoriza o Departamento Nacional de Obras Contr"a as Secas ---:DNOCS, autarquia vinculada ao Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos de Irrigação, a doar o imóvel
que menciona, situado no Município de Core mas, Estado
da Parruba, tendo
PARECER, sob n' 115, de 1991, da Comissão
- de Assuntos Econômicos, favorável ao Projeto com
Emenda n9 1-CAE, de redação.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235,
II, d, do Regimento Interno.
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
Passa-se à discussão do projeto e da emenda da comissão_,_
em turno único. (Pausa ..)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
-Encerrada a discussão, passa-se à votação do projeto,
Séin prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam- queiram permanecer .
sentados. (Pausa.)
--Aprovado.
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Em votação a Emenda n 9 1, da Comissão de Assuntos
Económicos, de redação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à-ComissãO Diretora para redação final.
Item 5:
Discussão, em turno UriiCO, áo Projeto de_Lei da Câmara n' 43, de 1990 (n' 3.119/89, na Casa de origem), de
fu1ciativa do Presidente _da República, que autoriza o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - lAPAS a doar à Diocese de Pinheiro,
no Estado do Maranhão, o imóvelque menciona, tendo
PARECER, sob n' 117, de 1991, da Comissão
-de Assuntos Económicos, favorável ao Projeto com
Emendas de n'' 1 e 2-CAE, de redação.
A matéria ficou Sóbre a Mesa durante cinco sessões ordináriaS\ a fim de receber emendas, nos termos do disposto
no art. 235, II, d, do Regimento Interno.
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
Passa~se à discussão do projeto e das emendas da comis~
são, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, paSsa::-se -à votaÇão do projeto,
sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação as Emendas no;os 1 e 2 da Comissão de Assuntos
Económicos, de redação.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permancer
sentados. (Pausa)
Aprovados.
A matéria vai à comissão para redação final.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~ lteni.6:
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n' 9, de 1991, de autoria do .Senador Ruy
Bacelar e outros senhores senadores, que estabelece a
coincidência de eleições para presidente e vice~presidente
da República, senador e deputado dederal, a partir do
ano 2000, e para dovernador e vice-governador, deputado
estadual e distrital, prefeito, vice-prefeito é vereador,
a partir de 1988. (3• sessão de discussão.)

Obedecido ao disposto no art. 358, § 2', do Regimento
Interno, transcorre hoje o terceiro dia para a discussão da
proposta e apresentação de emendas, assinadas porum terço,
no mínimo, dos membros do Senado.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prosseguimento na sessão de amanhã.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 7:
Discussão, em primeiro turno, da Prop_osta de Emenda
à ConstituiÇãO B? 10, de 1991, de autoria do Senador
Marco Maciel e outros senhores senadores, que acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera a redação do inciso
II do art.161 da Constituição Federal. (3'sessão de discussão.)
Obedecido ao disposto no art. 358, § 2', do Regimento
Interno, transcorre hoje o terceiro dia para discussão da pro-
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posta e apresentação de emendas assinadas por um terço,
no_mínimo, dos membros do Senado.
_
Em discussão a proposta, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão_ terá prosseguimento na sessão de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotada a
matéria da "Ordem do Di3..
Sobre a mesa, redações finais de proposições aprovadas
na Ordem do Dia de hoje e que, nos termos do parágrafo
único do art. 320, do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, vão ser lidas pelo Sr. 19 Secretário. ~
São lidas as seguintes:

PARECER N• 186, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação f'mal do .f'rojeto de Decreto Legislativo n9 70,
de 1991 (n• 136/89, na Cãniara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a rediçãO final dO PiOjeto
de Decreto Legislativo n' 70, de 1991 (n' 136/89, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Areia Dourada Ltda., para explorar serviço de radio~
difusão sonora na cidade de Cabedelo, Estado da Paraíba:
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de juriho de 1991:
-Alexandre Costa, Presidente - Iram Saraiva, Relator Aureo Mello - Nelson Carneiro.
ANEXO AO PARECER N' 186, DE 1991
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo o' 70,
de 1991 (n• 136/89, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente nos termos do art. 48, iteril 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Areia Dourada Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de Cabedelo, Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovada a outorga de permissão à Rádio
Areia Dourada Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Cabedelo, Estado da
Paraíba, constante da Portaria n' 53, de 12 de junho de 1989,
do Ministro de Estado das Comunicações.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
PARECER N•187, DE 1991
(Da Comissão Diretora) Redação final do Projeto de Lei da Câmara n9 35,
de 1990 (n' 7.504186, na Casa ae origem).
.
..
A Comissão Diretora apresenta a redação final do -Projeto
de Lei da Cãmara n' 35, de 1990 (n' 7.504186, na Casa de
origem), que autoriza o Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas (DNOCS}, autarquia vinculada ao MiniStrO
de Estado Extraordinário pãi'a Assuntos de Irrigação, a doar
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o imóvel que menciona. sitUá~do no Município de .Corerilas,
Estado da Paraíba.
•
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de junho de 1991.
- Alexandre Costa, Presidente - Iram Saraiva, Relator Aureo Mello - Dirceu Carneiro.

ANEXO AO PARECER N• 187, DE 1991
Redação final do Projeto de Lei da Câmara ri~ 35, de
1990 (n' 7.504/86, na Casa de origem), que autoriza o
Departamento Nacional de Obras COntrã--Bs Secas
(DNOCS), autarquia vinculada ao Ministério da Agricul~

tura e da Reforma Agrária, a doar o imóvel que menciona,
situado no Município de Coremas, Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É o Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas (DNOCS) autorizadp ªdoar à Companhia Hidroelétricado São Francisco (ÇffESF), Sociedade Anônima, subsidiária das Centrais~Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobrás), mediante escritura pública, uma área de terra com 13.395,~4m 2
(treze mil, trezentos e noventa e cinco metros quadrados e
cinqüenta- e quatro cetftírri.etioS"Cj_üadrados), situada junto ã
barragem do açude público "Estevam Marinho", no Município de Corem as~ Estado da _Paraíba, onde se localiza a usina
hidrelétriCa de Coremas.
--~ . _ ..
Parágrafo único. -A área de terra d~ que trata o caput
deste artigo tem a seguinte descriÇãO: ã.- poligonal tem seu_
in,ício no marco M::.o;- que fica a 10h30m do ponto de apoio
do lado jusante da parede do açude público "Estevam Marinho~', em uma berma ali existente, com rumo NE 1°30 E;
deste, faz-se um ângulo interno à direita de 165°00 D e rumo
de Nl4°30' E, mede-se 38,00m até o marco M-1; deste, faz-se
um ângylo interno à esquerda de_257°30' E e rmno de ___N
62°45 W, mede-se 7,00m ã.fé o _marco M-2; deste~ faz-seu~
àngulo inteiro à esquerda de 189"30' E e rumo ~de N 72'15'
W, mede-se 9,60m até o marco M-3; deste, fa~-se um ângulo
interno à direita de 172°30' D e rumo N 64°30' W, mede-se
27,00°, até o marco _M-4~ deste, faz-§.~_um ângulo interno
à direita de 100°45'D e rumo N 14°45' E, _mede-se 21~50m
até o marco M-5; deste, faz-se um ângulo interno à -direita
de 139°00' De rumo N 55°15' E, mede-se 7 ,60m-até o rriarco
M-6; deste faz-se um ângulo interno à esquerda de 2lJ6ó30'
E e rumo N 27°030' E,-mede-se 21,00m até ·o iiiilrco-M-7;
deste, fâz um ângulo interno à direita de __146°30• D e rUmo
N 62~0 E, mede-se 7 ,OOm até o marco M-8; deste, faz-se
um ângulo interno à direita de 165°00 D e rumo N TJ 0 E,
mede-se 20,00m até o-·marcõ M-9; deste, faz-se um ângulo
interno à direita de 144°45' D e rumo S 67<'00 E, mede-se
33,QOm até o marco M-10; deste, faz-se um ângulo interno
de 178°45' em linha reta e rumoS 6730 E, mede-se_51,00m
até o marco'M-11; deste, faz-se um ângulo interno à direita
de 98°45' D e rumo S 15°00 E, mede-se 16,50m até o marco
M-12; deste, faz-se um ângulo interno à esquerda de 270°30'E
e rumoS 75'30'E, mede-se 39,60m até o marco M~!3; deste,
faz-se um ângulo interno à direita de 90"00' De rumoS 14'45'
W, mede-se 82,00m:até Q marco M-14; deste,. faz-se um_ângulo interno à direíüi-âe 90°00 D-e--rumo N 75°30' W, !Jlede-se
112,20m até o marcO M-O, ponto de partida da poligonal descrita, fazendo este um ângulo interno à direita de 90°00 D,
ficando assim fecl;tado o perímetro com unra área d~ 13.395m2,
'que se limita ao norte, sul, leste e oeste com terras de propriedade do DnÕcs.
__
---~- __
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Art. zo· Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Revogam-se as disposições em corit_rário.~~
PARECER N• 88, DE 1991
(Da Comissão .Diretora)
Redação final do Projeto de Lei da Câmara n• 43, de
1990 (n• 3.119/89, na Casa de origem).
A Comissão Ditetora apresenta a redação fínal do Projeto
de Lei da Câmara n• 43, de 1990 (n' 3.119189, na Casa de
origem)~ que autoriza o Instituto de Administ:r:açã() Financeira
da Previdência e Assistência Social (IAPAS)_a_doar à Diqces_e
de Pinheiro, no Estado do Maranhão, o imóvel que menciona.
Sala de Reuniões da ComiSsão, 18 de junhode 1991.
- Alexandre Costa, Presidente - Iram Saraiv~_, Relator Aureo Mello - Dirceu Cari:J.eiro.
ANEXO AO PARECER N' 188, DE 1991
Redação rrnal do Projeto de Lei da Câmara o? 43, de
1990 (n' 3.119/89, na Casa de origem), que autoriza o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a doar à Diocese
de Pinheiro, no Estado do Maranhão, o imóvel que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
_
Art. 1• É o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
autorizado a doar, sem encargos, à Diocese âe PinheíiO;no-Est:ido do Maranhão, Ó iO:úSvellocalizado na cidad_e de Pinheiro, na Rua Albino Paiva, esquina com a Rua 30 de Março,
com área, limites e confrontações constantes da escritura de
doação feita pela Diocese de Pinheiro ao Instituto de Adminis-.
tração Financeira da __Previdência e Assistência S~cial (lAPAS), em 28 de fevereiro de 1986, retificada e ratificàda por
escritura de 8 de maio de 1986, ambas lavradas no Livro
n• 59-A do Cartório do 1• Ofício de Pinheiro.
~
Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de- Sua Publiicação.
Art. 3~ Revoiãin-se- as diSposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Os pareceres
vão â pub1icação.
Sobre a mesa, requerimento que ·será lido pelo Sr. 19
SecretáriO.
·
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 290, DE 1991

_Nos termos do disposto no art. 321 do Regimento Interno,,
requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e'
votação, da redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 70, de 1991 (n• 136/89, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Areia Dourada
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade
de Cabedelo, Estado da Paraíba.
Sala das Sessões, 18 de junho de 1991,- Carlos Patrocínio.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado
o requerimento, paSsa~se à imediata apreciação da redação
final.
·"""--t-m diScUSsão. (Pausa.)
_
Não havendo quem peça a palavra, e-ncerro a discussão.
Em votação.
Os Srs~ Senadores que a aprovam qUeiram permanecer
sentados. (Pausa.)
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Aprovada a redação final, o projeto vai_à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (DirCeu Carneiro) - Concedo apalavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor, para comunipela ordem.
·- cação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} --Tem V.-Ex•
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Para
a palavra.
comunicação inadiáveL) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
conSidero oportuna uma reflexão sobre essa viagem do Senhor
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pel~-or
Presidente da República aos Estados Unidos. Poder-se-ia perdem, sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, peço a V.
gunt_ar se esta não é mais uma viagem, e se essa série de
Ex~ que sempre faça constar o meu voto contrário nasvotaçõe:~
viá.gens do Presidente ao exterior não representa uma fuga
de projetas de decretos legislativos referentes a emisspras
dos problemas internos do País. Eu não gostaria -de examinar
de rádio e televisão.
_
. -.
essa viagem do Presidente Fernando Collor de Mello, aos
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- V. Ex• será
atendido.
Estados Unidos, sob esse ângulo. Penso que o Chefe de Estado, acumulando ainda as funções de Chefe de Goven1()~ deve
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa,
manter um intenso, um estreito relacionamento corir todos
requerimento que será lido pelo Sr. lo Secretário.
os povos, principal_menté Com :,Iqueles países que são parceiros
É lido e aprovado o seguinte:
tradicionais do Brasil, com os quais mantemos intercâmbios
comerciais, culturais e políticos.
REQUERIMENTO N• 291, DE 1991
Mas, _após cada viagem dessas - e o Presidente passará
Nos termos do art. 321 do Regimento-Iiitérno, requeiro_ quase uma semana rios Estados Unidos- deveria haver uma
espécie de informaç~o qu relatc;lrio à opinião pública brasileira.
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
.·o_ que está ocorrenqo é que o Presid~nte vjaja, vai, volta,
da redação final do Projeto de Lei da Câmara n• 35, de 1990
entra em contato com reiS, rai:õ.has, presidentes, primeiros(n~ 7.504/86, na Casa de origem), de iniciai:Íva -a:o Presiderite
ministros, ~. ao voltar, não oferece ao País informações conda República, que -autoriza o Departame~to Nacional de
cretas sobre o resultado J;lessas viagens. Creio que a opinião
Obras Contra as Secas - DNOCS, autarquia vinculada ao
Ministro de Estado Extraordinár_io para- AsSU.ritos de Irriga- pública brasileira tem esse direito de ser informada.
ção, a doar o imóvel que mencion;:t, situado no Município
O Sr. Divaldo Suruagy- Sepador _Mansueto de Lavor,
de Coremas, Estado da Paraíba.
V. Ex~ me peirnite um a"parte-?
Sala das Sessões, 18 de junbo de 1991. :::::Chagas Robri·
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Ouço V. EX' com
gues.
muito prazer.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado
O S.R. PRESIDENTE (Dirce~ Carneiro) -A Mésa gostao requerimento, passa-se à imediata votação da redação final.
ria de lembrar ao Plenário que, para este pronunciamento,
Em discussão. (Pausa.)
.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão~ não há possibilidade regimental de apartes.
O Sr. :Oivaldo Sllruagy- Aguardarei então outra oportuEm votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer nidade.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Lamento, nobre Sesentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final, o projeto vai à sanção:
nador Divaldo Suruagy, houve, um lapso de minha parte, pois,
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-'- Soliré. a mesa, e~Stollfâ.Zeildo uma comunicação, não posso conceder apartes.
É preciso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, haver um relarequerimento qUe ser-a lido pelo Sr. 19 Secretário.
tório dessas _via_ge~s. Gos.t3ríaril9S- Qe saber quais os resultados
É lido e aprovado -o seguinte:
práti~s d3. última viagem do Senhor Presidente da República
à Suécia, por exemplo. Sabemos que ele dirigiu um caminhão
REQUERIMENTO N• 292, DE 1991
Scania Vabis, que derrapou, que visitou uma fábrica, e- tudo
Nos termos do art. 321 do Regimento _lnter:no, r~queiro mais, mas oficialmente não houve um relatório. Seria opordispensa de publicação, para imediata discussão e votaÇ_ão, tuno neste momento que, após essa viagem do Presid~n_te
da redação final do Projeto de Lei da Câmara n' 43, de 1990 Fernando Collor a um país que é o principal parceiro econô(n' 3.119189, na: Casa de origem), de iniciativa do Presidente mico do Brasil, houvesse essa informação.
da República, que autoriza 6Instítuto 4~ Administração FiTenho impressão que o Presidente, ãrites de sair do Brasil,
nanceira da Previdência e Assistêp.cia Social- IAPAS_a doar deu uma entrevista que foi positiva, e ao chegar reafirmou
à Diocese de Piillieiro, no Est~do do Maranhão, o i~Qyel -essa sua posição de que não vai pedir esmolas aos Estados
que menciona.
_
_ _________ _ Unidos ao governo norte-americano, mas vai tratar de interesSala das Sessões, 18 de junho de 1991. - Alexandre ses.-_Parece que se passa de uma fase ainda tipicamente latinoCosta.
americana no relacionamento com os Estados Unidos e se
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~ Aprovado chega a uma posição amadurecida; isto é, nem subserviência
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação ou ligações automáticas com os Estados Unidos, nem provocafinal.
ções e e:Ofrentamentos estéreis e inúteis no relacionamento
dos dois países. Esperamos -que esse contato mais ainadurecido
Em discussão a redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão._ do Presidente Collor com o Presidente Bush resulte em maior
Em votação.
__
incremento às relações bilaterais dos dois países, dentro daOs Srs. Senadores que a aprovam permaneçam Sentados~ quele clima de respeito à soberania, próprio dos tempos atuais.
(Pausa.)
Há pendências fundamentais no relacionamento entre o Brasil
Aprovada a redação final, o projeto vai à sanção.
e os Estados Unidos e uma que se poderia dizer emocionai,
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra,
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que é a questão da reserva de mercado. O assunto é atual,
tendo em vista o projeto que tramita na Câmara dos Depu~
tactos, de autoria do eminente Deputado e ex-Ministro da
Ciência e Tecnologia Luiz Henrique. Temos tambéJll outras
questões da maior importânc'ia, como por exemplo, as questões ecológicas. É preciso lembrar que, na véspera da chegada
do Presidente Collor aos Estad.o.~ l.)pido~, oito influentes sena-dores entregaram uma carta ao Presidente Bush, advertindo-o
sobre a política ecológica do Bra~il que, no parecer daqueles
parlamentares americanos, ainda e uma política -de dev&tação
da natureza.
Não quero entrar no mérito da manifestação dos Senadores. Apenas registro que as questões ecológicas são fundamentais, e que devenam constar da pauta, até para dizer
cabalmente que o País -eStá progredindo nesse sentido,
O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Lamento, Senador,
mas solicitei a iàscriçaó- paraoomi.micação inãdiáVei, onde
não posso conceder apartes.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Mesa comunica ao -ilustre orador que o tempo de V. Ex~ e.stª_esgotado.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Vou encerrar Sr.
Presidente, mas espero que os colegas possam mãnifestar-se
depois isoladamente. Lamentavelmente, por força do Regimento, não podemos estabelecer o debate, mas cr~io que
esse assunto é da ma~or importância para o-Btasil.
As questões ecológicas certamente devem constª-r_da pauta do Presidente da República, que, pelo menos, deve esclarecê-las à opinião pública dos Estados Unidos, que ainda está
contra o Brasil.
Quanto à questão do narcotráfico_, geralmente se _diz que
o Brasil está na rota dos traficantes internacionais, que os
chefões do cartel de Medelin estão instalados no Brasil, que
Pernambuco é o maior produtor de maconha do mundo, porque os satélites americanos, por sensoriamento remo~o já descobriram isso.
A versão dos Estados Unidos, país que se coloca nes_se
ponto e em outros em posição dominante, é culpar unicamente
, as fontes produtoras, não vendo que são os maiores consumidores. A grande batalha contra o narcotráfico deve ser travada
dentro do território dos Estados Unidos, que é estatisticamente o maior consu_mi_c:;lor_de tQxicos do _nmndo. Mas, essa
questão de narcotráfico se coloca, ·sempre, como Uma questão
de dependência e de incursões até a soberania de: países como
a Colômbia e outros.
quanto a isso, não entramos no mérito.
Mas a questão da dívida externa -apenas para terminar,
Sr. Presidente - é fundamental.
.
Não sei por que se queria, açodadamente, fazer com
que o Presidente levasse na sua bagagem aos Estados Unidos
um placet do Senado, um apoio, o aval do Senado a esse
acordo proposto pelo Governo e pelos bancos internacionais.
Ora, essa é uma questão que vai demandar tempo para
nós. Afinal de contas, o negociador da dívida extem~, o Embaixador Jório Dauster afirmou várias vezes nesta Casa que
a questão da negociação demandaria tempo, era um jogo
de paciência, não ·poderia ser decidido da noite para o dia;
demoraria meses e podia levar até anos. Como o Senado
pode definir isso da noite para o dia? Como o Senado pode
realmente ter o seu devido convencimento sobre isso tendo
que deliberar com pressa, com o calendário marcado, ou em
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funçã!l de maiores trunfqs diplomátiCos de uma ~iagem do
Presidente-aOS Estados Unidos? Não, jamais~ absolutamente.
Já sabemos que a respeitável Comissão de Assuntos Econôrnic_os__ vem de_ aprovar o relatório do eminellte Senador
Rona Tito. Na realidade, não é propriamente urna posição
partidária, mas fói feito por um ilustre compãhheiro nosso,
de,_ modo qu~_'.':amos-ler esse relatório aprovado, vamos estudá-lo; mas é preciso que a discussão se reinicie neste plenário
de maneira mais profunda,- detalhada, demorada e circunstancial possível. Se isso demorar: um mês, que dure um mês;
se demorar três meses, que demore tr_ês meses. Não dev_e_mos
teJ: pressa. Neste caso, a pressa é inimiga da perfeição. Não
vamos aprovar, a toque de caixa, nenhum relatório, nenhum
parecer sobre o endividamento externo do Brasil. na realidade, precisamos que esse assunto, ao sair daqui com a aprovação do Senado, honje o País e o nosso mandato. .
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml
Palmas.)
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para
comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carndro)- Com a palavra
o nobre Senador Ronan Tito, de acordo com o art. 14, item
VII, do Regimento Interno, por cindo minutos.
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para comunicação
inadiável. Sem revisãO do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, estava em meu gabinete, há pouco, quando ouvi
o Senador Mansueto de Lavor dizer a esta Casa que a posição
do Senador Ronan Tito, corno relator, não é da bancada.
No entanto, gostaria de dar algumas explicações, porque-issO
pode soar, aos ouvidos dos nossos parlamentares, como uma
desautorização do meu partido relativamente ao meu relatório. Gostaria de explicar que, quando fui nomeado Relator,
solicitei ao meu líder que reunisse a bancada do nosso partido,
a fim de que eu pudesse esclarecer as razões técnicas e polítiCas
do meu relatório. O Líder, Senador Humberto Lucena, assim
procedeu. Evidentemente, nem todos foram à reunfão, porque
nem todos estão interessados nesse assunto, que, no meu
entender, o Senado Federal está tratanto_como de somenos
importância. Portanto, nem todos compareceram, mas os que
compareceram levantaram suas_ dúvidas, que foram por mim
esclarecidas.
Depois disso, convoquei a presen~. aqui, do presidente
do Banco Central, do negociador da dívida e dos asses~ores
do Banco Central, para que me fornecessem todos os números,
de maneira sigilosa, a fim de que eu pudesse trabalhar em
cima daqueles números e verifíc"ar s-e a Resolução n<:> 82/90
estaVa cum~prida.
Sr. Presidente, nós, os Senadores, não podemos jul~ar,
aprovar ou não aprovar a negociação da dívida, baseada em
argumentos aleatórios ou subjetivos. Temos ut;n__ parâmetro
para aprovar ou não _a_ negociação da dívida: a Resolução
n' 82/90.
Não vale, Sr. Presidente, dizer: "Não aprovem por isso
ou por aquilo". O diploma legal, os parâmetros que foram
aprovados pelo Plenário do Senado Federal estão contidos
na Resolução n• 82/90. ·
-· Como relator, eu não podia ter outra posiçâd senão a
de verificar se todas as exigências da Resolução n9 82/90 estavam preenchidas. Mas fiz mais do que isso: depois de verificar
que sim, coloquei-me à disposição de minha bancada, e procu. rei o presidente da Comissão de Assu_ntos Económicos, a
quem disse o seguinte: "Como entendo que esse assunto trans-
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··o Sr: Esperidião Amin --Permint"e-me V. EX' um aparte?
cende a questão entre GovernO e Opós.ição;p<:;-.r-ser de interesse do Brasil - nessa contenda a meu ver) só existem dois
O SR. CÉSAR DIAS -Pois não. Ouço, com prazer,
interesses: o do Brasil, de um lado; e o ·do banco inte-rnacional,
o aparte de V. Ex~, n9bre Senador.
do outro. Não existem três i:O.tei"esseS; só dois - se eu- tivei
O Sr. Esperidião Amin- Nobre Senador, quero valer-me
dificuldade em fazer o relatório-favoravelmente, porque endeste pronunciamento, em que V. Ex~, muito inteligente,
tendo que todas as condições da Resolução n' 82190 foram
apropriada e oportunamente associa à manifestação· do Geneacatadas, quero dizer que devolvo a V. Ex~ a relataria, porque
ral Santa Cruz a de oito senadores norte-:-americanos, para
não posso pleitear uma relataria para, nesse instante,- prejurelembrar esta Casa a interferência, féericamente divulgada
dicar o meu País dentro de assunto que entendo da maior
em carta assinada por oito senadores americanos. Um deles
gravidaden. Há quatro anos e meio estou trabalhando nisso
- quero que isto fique registrado no anais desta Casa e já fiz algumas viagens a Nova Iorque e Washington, justaé-o Senador Edward Kennedy, que a utilizará como "Engov"
mente para verificar e acompanhar , por minha conta - por
minha conta, não;·mas por-obrig-açãO; cOmo senador que ajU~ · do seu último porre;para reabilitar a sua imagem nos Estados
Uriidos ãs custas dessa suposta colónia. Ele acaba de ser censudou a redigir a Resoluçiío n9 82{90 ·__:_, parqu-é é. o assuilto
rado pelo Senado americano em função de seu comportamento
mais importante que o Brasil te"rrí agora .. Temos duzentos
inadequado, há uma semana e meia, menos de 15 dias atrás,
assuntos importantes, mas o mais importante--de tôdós· é a
devido ao ocorrido na Semana Santa, na sua casa ·em Palro
renegociação dos juros devidos no ano de 1988~ e qUe foram
Beach, e pretende curar essa sua ·ferida moral em cima do
renegociados agora. Estamos tratando dos iuros_ atras~(!os
que Consideram colónia. Ele é co-autor de um projeto, apreque deveríamos ter pago em 1988. O estoque da dívida ainda
sentado no Senado americano, no dia 21 de março deste ano,
não foi tratado.
propondo a autorização para que ·o Governo- dos EstadOs
Unidos envie consultores técnicos, além de recensear a popuEra esta, então, a comunicaçao que eu tinha que faze[;
lação indígena brasileira,_para que essa população daqui e
era um esclarecimento que devia ao Plenário e, prindpal- de outro_s países americános, tenha os·seus valores preservados
mente, ao ilustre Senador Mansueto de Lavor e à liderança por esta "excursão" que o Governo americano passaria a
do meu partido.
te~ f!-uto.ti,zação de constituir _a seu bel-prazer. Solidarizo-me
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) :_ Conte do a com V. Ex~ pelo espírito do pronunciamento em que alerta
palavra a-o-nobre Senador Ronaldo Aragão.
esta Casa para a graV_idade dessas interferências indébitas,
S. EX' não está presente. (Pausa.)
que _estão. sendo pat_roeipadas pelo Congresso dos_ Estados
Concedo a palavra ao nobre Senador César Dias.
Unidos.
O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RlCPronuncia o seguinte . O SR. CÉSAR DIAS- Agradeço a V. Ex• a interferência,
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria de
falar, hoje; sobre um outro_ assunto, que levaria ao -desenvol- para mim muito honrosa, e que veio, de certa forma, colaborar
vimento regiortál da Amazônia; mas diante dos fatos que trou- com este pronunciamento.
xe hoje a imprensa, eu gostaría de ressaltar a denúncia que
-Eu_ gostaria de dizer, nobre Senador, que esse projeto
fez o General Santa Cruz, Comandante Miiitár da Amazónia, de lei do Senador Edward Kennedy não_é um projeto de
sobre a ingerência externa-nãQuela região. Também goStaria· lei,_ é um antígeno contra a soberania nacional. Já solicitei
de falar sobre a visita do Presidente Collor aos Estados Unidos assessoramento para que fizéssemos .ulri anticorpo contrã o
e sobre a pressão que o nosso Presidente está recebendo do projeto do Senador Edward Kennedy que, como disse o nobre
Senaôõt Esperidião Amin, está hoje despojado àe su_a iàonei~
Senado Federal americano.
Primeirameitte, falo em nome dos 16 ou 17 milhões de dade moral, pelo que vem fazendo à -população americana
habitantes da Amazónia, que está hoje compelida, constran- e, que agora, quer restabelecer-se em cima dos nossos índios,
gida e compungida com o que se fala internacionalin_eDte Sobre ~ugeiindo uma ~uposta proteção a essa P9PUlação e crendo,
ela. Precisamos de decisõeS políticas efeiivas·;-por·parte da OOril isso, favorecer o seu soetguimento político nos Estados
Bancada da Amazônia, para não-perdtitir que se crie a famosa Unidos.
Estive visifãnc;lo o meu estado e, durante os três _dias
"soberania restrita", de que se f3la hoje nos pafses·desenvolvidos. Por trás dessa teoria da "soberania restrítã:", há a clara que fiquei em Roraima, morreu um índio por dia. Não existe
celÍt de dolar doado aos Yanomamis, que esfão com Ieishmaintenção de internacionalizar a Amazônia. - · ·
O Comandante Santa Cruz informa qtie-algtins reiatóilos ni9se, he_pa~ite por desnutrição;e oncoceicos-e·:-E agqra quede fundações e outras instituições de defesa: dã. ecolOgia, n_a rem, sob o, escopo da proteção indígena, fazer a internacioEuropa, já se referem à. Amazônià -Como paúiinôriio da huma- nalização da Amazônia. Não podemos permitir isso. Eu gostaria de solidarizar-me cOm o Comandante Santa Cruz, porque
nidade.
Ainda hoje, os senadores americanos querem que se desa- precisamos adotar posições políticas firines Contra o que- se
tive totalmente o desenvolvimento da Amazônia, que se res- vem fazendo com a _Amazônia. Se procurarmos os direitos
trinja a ação global da Sudam, _que_ caia ~ lei que criou o dos poucos índios que temos doando-lhes imensas terras, como
Fundo Constíti.Icional do Norte, que leva a Amazónia ao seu faríamos, seria de desativásSerrioS--o desenvolvimento econódesenvolvimento.
miCo da Amazônia, com os dezesseis milhões de brasileiros
Estamos, hoje, aqui, reivindicandO taiD.bém que se ciie que Vivem debaixo daquelas florestas latifoliadas?
É triste a situação por que hoje ·passa Roraima,_ poiS
a área Yanomarni. Não queremos que se crfe a Nação Yanomanii, queremos sim, que 'se criem áreàS reStritas, em. diferen- todo e qualquer investimerito, confornie eVidenciamos 1 na
tes lugares, e que essas áreas não sejam coHtíguas, senio BR-364 que ligaria o Acre ao Pacífico, não foi có!lseguído.
realmente ocorrerá a- fani-os-a vietnamização da Amazônia, os "ecof~b~stas'', os "ecoamazonagogos" não permitíram que
foSse liberada a verba para a conclusão dessa obra.
conforme preconiza o General-Comandante desSa região.-
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Eu gostaria de terminar o meu pronuncimento levantando
um voto de protesto contra o projeto de lei do Senador Edward
Kennedy, parabenizando as Forças Armadas, representadas
·
pelo General Santa Cuz. .·
O Sr. Almir Gabriel- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. CÉSAR DIAS - Com prazer; ouço o aparte de
V. Ex•
O Sr. Almir Gabriel - Senador César Dias, ontem comentamos sobre a questão da Amazônia. Creio que essa questão freqüenta o Parlamento brasil~iro há décadas. Lastimavelmente, a Amazônia e a pobreza brasileira têm sido, sempre,
fulcro para discursos freqüentes; candentes e sérfos. Mas,- as
conseqüências políticas de todos esses discursos ficani iriuito
abaixo e aquém, quer das necessidades da nossa pobreza,
quer das necessidades da_ nossa Amazónia. Não temo !ltuito
a chamada internacionalização da Amazónia; não temo nem
um pouco o atingimento à soberania nacional. Não tenho
muita dúvida de que esses países comentam sobre _as coisas
nossas com igual direito com que cámerit3fuos as coisas deles.
Sirito-m:e, coinó cidadão brasileiro, com inteira liberdade para
comentar sobre os danos ambientais provocado_s_ pelos automóveis em Nova Iorque; sinto-me com jnteira Ilb_e_rdade para
comentar sobre o bur_a_c_o da camada de ozónio; sinto.:.me Com
inteira liberdade, como disse ontem, para comentar sobre
a bomba de Hiroshima, Nagasaki, sobre Chemobil. Então,
a questão ecológica, no meu entendimento, é, ao niesmo tempo micro, porque ela responde por questões locais e municipais, e ao mesmo tempo macro, porque também responde
por questões globais do nosso planeta. Então, todos os cidadãos do mundo podem emitir opiniões, falar coisas sobre as
questões ecológicas em· qualquer lugar que elas aconteçam
ou possam acontecer. Não sinto nenhum dano à nossa soberania que, quer um político, quer um cidadão falem ou comentem sobre coisas nossas. O que eles inSisteOferilenfe-têm colocado é que os ecologistas, que fazem parte de um movimento
recente nesse mundo todo, na verdade, infci3iani um grande
movimento e, ao iniciá-lo como todos os outros, eles o fizeram
de maneira atabalhoada, com paixão, com desvios. Mas se
não fossem os ecologistas, certamente os temas da ecologia,
os temas globais da natureza e o destino da humanidade hoje
não estariam sendo debatidos no mundo todo, e nós estaríamos assistindo, complacentemente, o capitalismo no mundo
se formar à custa da destruição das coisas da natureza. Por
quê? Porque os economistas teimam em fã:zer uma equação
em que, de um lado, tem o débito e o crédito, mas que não
coloca os bens naturais, sejam renováveis ou não. A eles
interessa apenas o crescimento do Produto.lntern..o Bru~q,_
não lhes interessa se, depois, a terra estará destruída e se
esse crescimento do PIB resulto_u_ numa. acum_ul_ação brutal
apenas para uma elite e numa produção brutal de pobreza,
de miséria e de favelas, como temos no nosso País. Portanto,
com toda restrição que faço a tantos ecologistas, hoje apelidados de "ecoloncos'' ~ eu diria: abençoado 'o gesto dos ecologistas, na medida em que, por sua falação, por sua algazarra,
pelo tumulto criado até em certos momentos, fez acordar
o mundo para questões que são substantivas para a humanidade. Se issO ocorreu no moJn~nto em que a Amazônia começou a ser ocupada de maneira maior, benditos também os
ecologistas, que fizeram isso no momento em que a Amazônia,
mais uma vez, num conjunto de váriOs séculos, tem sido utilizada como um receptáculo da miséria, da pobreza e da não-resolução dos problemas económicos e sociai"s das-Outras regiões
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brasileiras. Nada tenho_contra o regionalismo, mas temo que,
em função dele e em defesa da região, sempre deixemos de
trabalhar a questão principal, que é a do trabalho versus capital, no nosso País. Ninguém diz que o Brasil passou de oitenta
bilhões de dólares do Produto Interno Bruto, em 25 a trinta
anos, para quatrocentos bilhões de dólares, com um partímônio acumulado de capital de 1 trilhão e 200 bilhões dedólares à custa de achatamento de salários; à custa de empréstimos tomados lá fora de forma irresponsável; à custa de transIefência -desses empreStimos externos para empréstimo interno, fazendo com que o País, hoje, deva internamente, para
cada ano, o equivalente a cem bilhões de dólares; que nem
dois Orçamentos da União são capazes de pagar, se não tivéssem que pagar mais nada além da dívida intem_a. Pois bem!
Gostaria de dizer que contemplo o dano da Amazônia, não
pela Amazó~ia só e em si mas também pela falta de Reforma
Agrária no Nordeste, a falta de Reforma Agrária no Sul!Sudeste, a falta de Reforma Agrária-na-região Centro-Oeste.
Quando chegamos na Amazônia, no sudeste do Pará, encontramos maranhenSe·s, piauienses, goianos, mineiros, baianos.
Na verdade, nada temos contra eles; gostamos müito de sua
presença. Mas sabemos que, ao lado de alguns que vão para
lá feito aventureiros~ outros o fazem porque foram tangidos
dos seus estados. Quando se vai a qualquer garimpo no Tapajós, e assiste-se ao que assiStimos no meio do ano passado ...
o Tapajós ficou limpo de novo. Ficou limpo de novo, por
quê? Porque a atividade garimpeira foi de tal maneira reduzida, por questão do valor do ouro, que aí novamente se
recuperou o Tapajós. Culpados são os garimpeiros? Não, são
duzentas mil pessoas que foram para lá lutar pelas suas vidas.
E!~s, com certeza absoluta, não saem de lá com nenhum património, mas sabemos que a elite de Itaituba tem aviões, vive
muíto bem, compra apartamentos em Miami e assim por diante. Então eu diria·que o teina nossó é ligar a questão regiOnal
a uma_ questão mais alta, que não seja presa só à questão
nacionalista nem à regionalista. É o de disCutirmos o rilOdelo
5fe _desenvplyimento económico do Brasil, com esse ctf>italismo terrível que fizemos aqui. De quando em vez, vemos
discuros e mais discursos ...
O SR. CÉSAR DIAS - Pré-capitalismo!
. O Sr. Almir Gabriel-Exatamente, pré-capitalismo. Díscursos e mais discursos, que acabam sempre ferindo- como
médico podemos dizer o sintoma, mas a doença, a causa,
a etiologia, essa nós continuamos de fora. V. E~ conhece.
O sudeste do Pará tem terras e mais terras que foram devastadas;. e flor~stas de_ terras alta~ tão dev~stad_as que fizeram
_pastos. Hoje, quando passamos, vemos aqueles imensos cemitéirios de castanheira$. Lá, junto com o campo, o que há?
Sq urtiga, tiririca e outras coisas que o gado não come. Estão
abandonados, mas são a reserva de património daqueles grandes latifundiários. Então, eu gostaria, honestamente, de colocar que admiro e aceito a posição do General - para mim
está tudo bem. Mas_ acho que S. Ex~ faz uma denúncia-incorreta. Ná verdade, não há perigo nenhum de "vietnamização"
da Amazônia. O que determinou a luta no Vietnã foi uma
condição inteiramente diferente da ocupação atual da Amazónia. E tenho dito aos meus amigos, inclusi_ye àqueles que
têm posição muito_ à esquerda, que neste País não haverá
realmente uma revolução transformadora, enquanto a Amazónia servir de colchão de amortecimento da pobreza e da
miséria. Isso aconteceu nos séculos XVI, XVII, XVIII, está
acontecendo _no século _?(X; e queiram -_prazam os céus
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-que não venha a acontecer no século XXI. Eu diria, como
como Vice-Presidente do Parlamento Amazónico, que reúne
os -parlamentares de todos os países da bacia Amazónica,
senador da Amazónia tanto quanto V. Ex~, que é necessário
que saiamos dessa para uma outra posição que é, no meu
algumas colocações importantes, como a que acontecerá no
entender, mais conseqüente. Qual é? A de que nos unamos
ano que vem, em junho, a EC0-92, no Rio- de Janeiro. É
todas as vezes em que os Governos apresentem coisas ao "importante que os parlamentares brasileiros, especialmente
da região Amazónica~ como de resto estou em sintonia com
Congresso Nacional para que possamos impedi-las votando
contra, na própria medida em que esses pedidos não responos parlamentares dos demais países da Amazônia, com relação
aos resultados da EC0-92. Diante da colocação-que se faz
dam por coisas essenciais para a Amazônia. Incentivos? São
necessários, mas não respondem pelas nossas necessidades. _hoje, a postura em favor de um desenvolvimento ecossustentado, ou a outra opção sectarista, de trancar a Amazônia
Devemos ter em conta que as necessidades da Amazônia têm
que ser dimensionadas no total do investimento do Brasil,
numa vitrine, é claro que somos contra a devastação, porque
temos a opção racion-al de aproveitamento dos recursos natuassim como ocorre com o Nordeste, com o Centro-Oeste,
e fazer uma redivisão desse montante de investimento do
rais da Amazônia, baseada em critérios de manejo auto-sustentados ou ecossustentados, que é a forma apropriada para
poder público e da iniCiativa privcida. Enquanto não fizermos
o desenvolvimento da Amazônia, onde habitam, hoje, inilhões
essa discussão, com certeza absoluta, a Amazônia será sempre
e milhões de pessoas. É importante dizer a V. Ex~ que temos
tratada na base da esmola e do favor. E é isso que precisamos
mudar. Louvo o discurso de V. Ex~ Considero o da maior
receio de que os países ricos venham para a EC0-92 com
importância, mas acho que seria extraordinariamente imporuma posição bem definida e em nome.da ecologia que defendetante que pudéssemos nos unir junto Com o Nordeste, com
mos, e temos o dever de defender o modelo de desenvolo Centro-Oeste, no sentido de rediscutir o capitalismo brasi- vimento em absoluta h·armonia com a conservação do meio
leiro e o dano que ele vem provocando no conjunto da socie- ambiente na Amazônia, porque sabem do imenso potencial
de recursos naturais daquela região e o que isso representa
dade brasileira. Diria mais: a agricultura brasileira certamente
provoca mais danos do que tod_os os já feitos sobre a Amazô- . para o desenvolvimento do Brasil e dos demais países da
nia,porque provoca erosão, porque usa agrotóxiCõ-S-da maneibacia Amazónica, bem _como a integração regional, a nossa
ra com que o faz; porque, enfim, tem manipUlado as terras
ligação com o Pacífico. E essa é a preocupação efetiva para
brasileiras da maneira que o faz, com uma produtividade baios países ricos que participarão da EC0-92 e que desejarem
xíssima como tem tido .. Evidentemente, é preciso-discutir.
tirár, apoiando-se na opinião pública nacional e internacional,
Diria; bendito os ecoloucos que nos fizeram refletir sobre
posições que sob a cobertura de defender a ecologia firmam
essas questões, o que não quer dizer que sigamos os seus
a estratégia de colocar na geladeira a Amazônia impedindo,
assim, que o Brasil, a população brasileira e os demais países
gritos e seus apelos. Benditos os ecoloucos que permitem
que a sociedade brasileira possa refletir sobre o seu modelo
da Amazônia, de maneira absolutamente racional, viabilizem
o aproveitamento racional dos imensos recursos naturais, em
de desenvolvimento e inclua, entre os bens naturais que temos,
a sua população, especialmente a sua população mais pobre.
favor das populações dos países qUe participam da Amazônia.
O SR. CÉSAR DIAS- Nobre Senador, agradeço a parti- Em função de posturas estratégicas, como foi o caso da
BR-364, quando o Sr. George Bush, depois de visitar a Amacipação de V. Ex• neste' peque:i10 disCurso~ aludido na tarde
zônia em dois aviões lotados por parlamentares e empresários
de hoje.
norte-americanos, preCisamente no Acre, à época de Chico
Eu também primo pela defesa da conservação do Planeta.
Mendes, ao retornarem aos Estados Unidos e_a examinarem
A meu ver, nós, o Senado Federal, o estuário -das reflexões
do povo brasileiro. Porém não podemos permitir qUe, lenta- a função estratégica da BR-364, a primeira estrada que tem
mente, os organismos internacionais se a:prOXímeiD-da Ama- -o projeto de impacto ambiental e, portanto, sem nenhum
zônia sob o escopo da proteção indígena e da ecologia, impe- risco para a ecologia, porque ela já está construída -deveria
dindo-lhe o desenvolvimento. Na minha opinião, deve haver ser só pavimentada- pressionaram o Sr. George Bush que,
numa posição inusitada, nunca vistà, bateu o martelo na mesa,
o binómio: desenvolvimento e ecologia.
por ocasião dos funerais do Imperador Hiroíto, do Japão,
Gostaria até de sugerir ao Governo que crie" õ Ministério
e
disse que os japoneses não podiam financiar a: BR-364,
da Amazônia para fazer um programa de desenvolvimento
da Amazônia, com conservação da sua biota uriívei"sãl, -que - que estava com um projeto para ser financiada, ligando o
Brasil ao Peru e, conseqUentemente ao Pacífico. Em ilomé
é, hoje, um décimo da biota do mundo em termos de seres
de que? Da ecologia. E sabemos que essa defesa não era
vivOs, de vegetais, de toda a sua fauna. Estou, tamb~m, ao
lado desse binómio: desenvolvimento com ecologia. O que absolutamente ecológica; mas sem dos interesses estratégicos
não posso permitir é desativar a Sudam, o Finor, os fiiümCiã- para que o corredor de importação-exportação Brasil-Pacífico,
fosse colocado na geladeira e não houvessem os recursos natumentos de desenvolvimento da região, simplesmente porque
rais apropriados para essa abertura de integração e desenvolos senadores norte-americanos, os ecologistas o querem.
vimento da região Norte do_ País. Portanto, é importante.
O Sr. Aluízio Bezerra- Permite-me V. Ex• um aparte?
E, para isso, vamos estar com todos os países da região, numa
exposição internaciOnal da Amazônia no Rio de Janeiro, preciO SR. CÉSAR DIAS- Ouço V. Ex• com prazer.
samente no antigo MEC, hoje Palácio Gustavo C.ipanema, O Sr. Aluízio Bezerra- Senador César Dias, quero parapara interaçãó com a comunidade internacional, a fim de gabenizá-lo pelo pronunciamento que faz hoje nesta Casa. Sem
rantir a comuriicação de que a Amazônia brasileira e os demais
dúvida alguma, o que V. Ex• está colocando para este Plenário
países da bacia Amazónica estão firmemente conscientes e
está sendo discutido por grande parte da opinião pública brasique têm propostas de desenvolvimento auto-sustentado, que
leira acerca da questão desenvolvimento e· conservação da
não cria:m, nenhum risco para a Amazónica até porque a
Amazônia. Eu queria juntar, nesse breve aparte, ao pronunnossa defesa da ecologia é fUnção do bem jurídico social mais
cia}nento que faz V. E~ como senador da Amazônia e também
relevante do planeta, que é o homem.
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O SR. CÉSAR DIAS -Nobre Senador Aluízio Bezerra,

como Vice-Presidente do Par,amento Amazónico, V. EX'~ po-

derá contribuir, e muito, nas propostas que vàtílos, a partir
de agora, tomar como u_ma posição d_a Bancada da Amazónia.
Com relação aos maus tratos com que v~~ tratando toda
a Panamazônica, recentemente participamos de uma reunião
com embaixadores dos países que fazem parte da bacia Amazónica e vimos que eles também estão preocupados com o
que poderá ocorrer _com o desenvolvim~nto dq~_ vale .. Essa
também é uma preocupação que deverá ser levada à EC0-92
pelos países que faza.m parte da bacia Amazôníca.
Gostaria de registrar o meu agradecimento pela participação de V. Ex•.
O Sr. Àureo Mello - Perniite-me V. -Ex~- um ipart"f?
O SR. CÉSAR DIAS - Concedo o aparte a V. Ex•,
nobre Senador Aureo Mello e, logo após, passarei a palavra
ao Senador Oziel Carneiro.
O Sr. Aureo Mello- V. Ex~, permitirido-me este aparte,
dá ensejo a que eu me recorde da primeira ve-z em cfue tomei
conhecimento da chamada cobiça internacional sobre a Amazónia. Essa cobiça- não e \tnl3 miragem; não· é uma fiCÇão,
não é uma criação literária. Ela foi dc:munciada em te~os
claros e perfeitamente objetivos pelo professor Artur César
Ferreira Reis, nUm livro intitulado A Amazônia e a cobiça
internacional, livro este que possuo e que relata o seguinte:
"Um oficial de Marinha, Adido da Embaixada do Brasil na
Itália, comunicou a ele que havia surpreendido uma reunião
das chamadas potências do Primeiro Mundo, em que já estavam retalhando a Amazônia, um pedaço para os Estados Unidos, outro para a Inglaterra, outro para a Itália, e outro para
a França, etc., transformando aquela região em uma- !errá
de ninguém, que pertencia a todos, menos aos brasileiros.
Por cat\sa desse episódio nós, que ao tempo, éramos deputado
estadual, juntamente com Plínio Coelho e com outros companheiros nacionalistas do Estado do Amazonas e do Pará formulamos e iniciamos ã campanha da Hiléia Amazónica- que
se transformou em um grande incêndio patriótico, inclusive
com a participação, em todo o País, das forças de_ esquerda
e também do ex-Presidente Arthur Bernardes. Tivemos muitas reuniões memoráveis, entre as quais uma, na Associação
Brasileira de Imprensa, à qual tive o ensejo de comparecer
e .o_nde estava presente o hoje Senador Maurício Corrêa. f.lJi
o únicO orador a ser aplaudido de pé, por aquela grande
assistência, da qual faziam parte aS maiores expressões do
nacionalismo brasileiro, na ABI. Após esse movimento fantástico que houve no- Brasil, vimos recuarem as tentativas de
internacionalização que haviam sido denunciadas por Arthur
&teriormente, os gananciosos se -aptesentaram com outra máscara, com outra fisionomia, Com outra feição. Veio aqui um
cidadão chamado Herman Kahn, se apresentando como um
novo profeta daquela região, sugerindo inundar a Amazónia
com um grande lago que iria, é lógico,- manter submersos
os grandes depósitos de minério, (Jue é- o que realmente e·sses
cidadãos objetivavam naqUela área internacional- no ponto
de vista deles - e fantástica. Confe_s_so a V. Ex~ que muitas
vezes meditei como é "que Hitler, como é que os colonialistas
da Grã-Brctanha, como é que os ditadores e os componentes
do Eixo, que transformou o mundo num teatro de guerra,
em 1939, não se lembraram de investir contra uma região
inerme, incapaz de se defender, que seria a Amazónia, e
com a q'ual, quem sabe, eles teriam resolvido os seus proble·
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mas, sem ter havido a grande guerra em que o mundo se
empenhou. Bom, a Amazônia e o Brasil, mais urna vez, reagimm cOritta a idéia do lago, e o Sr. Herman Kahn foi corrido,
pelo menos no ponto de vista de opiniãO, por aqu-eles que
resguardavam a nossa grande área, a nossa grande floresta,
ã-nOssa grande região de minérios. Agora, surgiu esse projeto
infeliz, que é subscrito por diversos Senadores dos EstadOs
Unidos, entre os quais o Senador Eduard Kennedy, e que
foi inicialmente denunciado aqui pelo nobre Senador Esped-dião Amin, que é de origem sulista e ao qual não se podem
apóntar vinculações regionais com a Amazônia; a não ·ser
o seu patriotismo e ·ó seu desejo de que o Brasil, em todos
os seus segmentos, pertença realmente a todos os brasileiros.
-Esse assunto foi secundado por quase todos nós que pertencemos à representação parlamentar da Amazônia. O aSsunto
prosseguiu e se manteve, provisoriamente, em banho-maria.
Agora, tive oportunidade de denunciar da tribuna, fazendo
até um apelo específico aos meus pobres conterrâneos, iludi-dos e Baqueados por essas informações, que chegam a eles
deformadas, como se fossem uma trilha para um caminho
do Eldorado, que não cairam nessas amiadilhas. Há, realmen·
te, um movimento forte, em toda a Amazônia, no sentido
da seCessão, no sentido de que a "Amãzôn'ia pertença aos
amazônidas", conforme uma associação que foi criada em
Itacoatiara e que me convidou para participar de um comício
com esse objetivo; conforme um projeto a·presentado por um
deputado paraense no sentido de seccionar a Amazônia do
Brasil, para que ela pertencesse "aos amazônidas", no sentido
de que a opinião pública, tanto de Manaus quanto do interiOr
do estado, e de alguns setores do Pará tirem da cabeça essa
idéia de que a Amazónia tem qUe pertencer -somente-aos
am~zônidas. A Amazônia pertenCe 3o Brasil e este precisa
coinpreender que a Amazónia também lhe pertence e deve,
realmente, assumir a: posição de amigo, de pai e de paite
daquela carne que é a terra longínqua daquela região, para
que não se pense que o Brasil está interessado em abandoná-la
_e desprestigiá-Ia. Quando o General Santa Cruz; __as_severou
que há um movimento no sentido de secessão da Amazônia,
e que aquilo poderia se tornar um segunde Vietnã, S. Ex~
repetiu as mesmas palavras que ouvi do Sr. Ministro do ExérQtq, General Leónidas Pires Gonçalves, ao tempo da Administração José Sarney, quando o ministro ·-disse e histOriou,
àqueles que estavam na residência do nobre Senador João
Menezes, que aquela terra não seria entregue, em hipótese
alguma, à ambição e à ganância dos estrangeiros, sob pena
de tornar-se um novo Vietnã, uma Coréia, ou quãlquer outra
_terra onde houve brigas e batalhas memoráveis que marcaram
o nosso tempo. Penso que a posição uniforme, de todos os
amazônidas desta Casa, deve ser a de prevenir, antes de tudo,
aos nossos patrícios que ali se encontram, que não devem
se empolgar pelo canto da sereia, não devem pensar que amanhã se tornarão norte-americanos, franceses, italianos, e quejandos, ou serão componentes de um dos grandes países do
Primeiro Mundo. O que se deve ter em vista que devemos
corifinuar brasileiros, mas que o Brasil, esse pequeno pedaço
de um grande País, que tem a Amazônia como dois terços
de sua extensão,_ esse pequeno País em que seria o Brasil
sem a Amazônia, deve orientar-se no sentido de dar àquela
região o seu apoio e toda a sua atenção. Concordo plenamente
com V. E~ quando encara a necessidade de termos, senão
Um Ministério da Amazónia, "uma Secretaria da Amazónia,
porque isso seria uma assistência eril óleO-canfcifãdo para
uma região que está em desespero. E nós, amazônidas, esta-
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mos avisando continuamente neste Senado, e precisamos dar
conhecimento às forças- militares deste País e a toda a popu
lação que deseja o País integrado, de que a Amazónia está
em crise e que é necessário que todos se voltem- para lá,
estabelecendo uma forma de combater a ânsia e as garras
aduncas que, agem a semelhança daquilo que Getúlio Vargas
disse na sua carta de despedida, "que as aves de rapina querem
sangue", acabar com a Amazônia e ·entregá-Ia à ambição internacional. Teria mais a dizer a V. Ex~ se, no curto espaço
de um simples aparte, isso me fosse permitido, mas, infelizmente, existem mais coisas a serem declaradas, e sei que
V. E~ delas tem conhecimento, inclusive do minério que
existe no subsolo das nações indígenas, nações essas-que Dão
são brasileiras, que não são venezuelanas, que não são peiuanas, porque elas não tém pátria, elas se movimentam de_ um
lado para outro. E esse prOjeto, viSando dar assistência às
nações indígenas, nada mais é do que um projeto vulpino,
destinado a saquear a grande região.
O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex• um aparte?_

Brasil como um todo, vamos ficar mandando dinheiro para
a Sudene, um "cala-bocazinho" para a Sudene. E grande
parte das pessoas concordam sempre com a Sudene, porque
reciclam aquele dinheiro, que fica sempre nas_ mãos dos mesmos~ e mandam algum dinheiro pela Sudarn para a Amazônia.
Enquanto isso, o BraSil não se planeja como um país, como
urna naçã-o total! Os problemas da Amazônia são tanto dos
senadores da Amazónia conio -dos senadores do Rio Grande
do Sul, ou são ou estou enganado quanto ao meu conceito
de país. Por outro lado, também, quando. se fala em criar
incentiVos parà uma e outra região, na verdade o que estamos
dando é um "cala-boca" para urna e outra região. Sinceramente, é preciso um planejamento total deste _Pa_ís e distribuição dos recursos de acordo com a população. Não podemos
continuar aplicando a maioria dos recursos no Centro-Sul,
principalmente em São Paulo, dando um- digamos- "calaboca" a outras regiões. Os nordestinos calam-se porque rece_bel}l di~heiro pela Sudene e os amazônidas_ porque recebem
dinheiro pela Sudam. O grande crime da nossa Constituição
é ó sistema -tributáiio nacional, que distribui as riquezas-para
O SR. CÉSAR DIAS- Senador Ronan Tito, permita-me os ricos . E _nesses ricos, eu colocaria o meu Estado de Minas
que, antes, responda ao nobre Senador Aureo Mello.
Gerais, que tem regiões ricas ·e pohres; nias a AmazQnia e
Senador Aureo Mello, V. Ex~ esgotou,_ totalmente, o o Nordeste brasileiro claudicam sempre nessa distribuição.
assunto da internacionalização da Amazônia, da invasão da Pod_em criar mais duas Sudenes, mais três Sudams e a injustiça
Amazônia, da vietnamização da Amazônia.
- permanecerá. Enquanto não tivermos grandeza para planejar
Gostaria de acrescentar um pequeno raciocínio. O Exér- o Brasil como país unitário - repito - não chegaremos a
cito tem o seu serviço de informação e, Se não o tivesse, lUgar algum. Vem um político e reivindica verba para a ~ua
o General Santos Cruz não teria dito que existe ingerênda região eleitoral, vem outro e solicita taMbém verbaS, e todos
externa e urna provável tendência de internacionalizar a Ama- ficam satíSfeítós; todos, menos os brasileiros que têm a condizônia. Acredito que o pensamento do general está c_orreto. ção -de olhar este País_ çomo um todo e querem o País mais
Por isso estamos aqui nos solídarizando com o seu pronuncia- igualitário. Partilho um pou_co da indignação de V._ Er., quanmento._:Agradeço a V. EX' pela participação, comocamazónida, do se trata da ecologia no nosso Brasil, porque, verdadeicomo poeta, como uma pessoa· que· vive no estado, como ramente, há- como disse o próprio Senador Almir Gabriel
uma pessoa que escreve sobre a Amazônia. V. Ex~ ilustrou -um emocionalismo exagerado. Dou razão aos estrangeiros,
em muito o meu pequeno discurso nesta tarde.
principalmente ao Primeiro Mundo, porque eles já devassaram todas as suas florestas, num momento em _que não
Passo a ouvír o aparte do ilustre Senador Ronan Tito.
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador César Diaif, nl.éSmo- existia eSsa consciência de ecologia, e agora querem e precisam
que muitas vezes os senadores do Amazonas possam achar nos ajudar a preservar o que é nosso. Muito obrigado a V.
Ex~
que esse assunto só sensibiliza ·os amazônidas cada vez que
se fala em Amazónia, não só aqui, mas-alhui'eS;--todos--ilõS,
- O SR. CÉSAR DIAS -Agradeço ao nobre Senador Robrasileiros, que desrespeitamos o Tratado de Tordesilhas e nan Tito pela participação. Para mim, é um pesãdelo, a atual
acabamos incorporando uma grande parte do território sul-a- situação por que passa a Amazónia. Não só a Amazónia,
mericano ao Brasil e mais tarde, com o Barão do Rio Branco, o Brasil, mas a recessão alcançou, na sua maioria, a populaçã-o
Plácido de Castro etc., formamos esse imenso mapa do Brasil, amazonense.
nos _orgulhamos muito e nos sensibilizamos com os- problemas
Devemos pensar no Brasil como um todo, um projeto
da Amazônia. Senti-me provocado, principalmente quando global. Até que isso não aconteça, temos que voltar os olhos
V. Ex' debatia com o Senador Almir Gabriel. Entendo que para a parte setentrional do País, e olhar aqueles dezesseis
não há nenhuma divergência entre os dois senadores, apenas milhões de amazonenses que estão hoje passando sérias difide enfoque quanto à forma apaixonada de tratar a questão culdades.
ecológica. No entanto, há um trecho no aparte do Senador
O Sr. Oziel Carneiro- Permite-me V. Ex~ um aparte?
Almir Gabriel que, sem dúvida, me provocou.- Muitas vezes
eu tenho repetido o que S. Ex' disse aqui, acho que é da
O SR. CÉSAR DIAS- Tem a palavra V.
maior importância e não pode passar despercebido, O Brasil
O
Sr. Esperidião Amin- -Senador César Dias, gostaria
não é uma série-de departamentos; o Brasil não é Nordeste;
de solicitar um outro aparte a V. Ex•
o Brasil não é a Amazônia; o Brasil é todo o seu território.
O Sr. Oziel Carneiro- Realmente, nesses últimos diãs,
Enquanto estivermos aqui discutindo os problemas do Nordeste, os problemas da Amazônia, como se o Senado fosse a Amazónia tem estado presente na tribuna do Senado Federal
um clube fechado e só parlamentares dessas áreas tivessem e também na tribuna da Câmara dos Deputados. Posso dizer
acesso; enquanto continuarmos criando leis que ''favoreçam", a V. Ex~, nobre Senador, que vejo, nas ponderações do Genepois Sudene e Sudam, para mim, são uma brincadeira de ral Comandante do Exército que está servindo na região amamau gosto para tapear o Norte e o Nordeste, nada consegui- zónica, muito de verdade e quase nada de fantasia. Quando
remos. Então, quero ficar naquele trecho d_O discurso_do Sei:la- discutimos a Amazônia, eu, pelo menos, não o faço emocionaldor Almir Gabriel, q'ue diz que enquanto não tratarmos o mente, mas o faço compelido pelos problemas de uma região
w
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rica no seu subsolo, potencialffiente já definida, com enorme
poder gerador de energía de origem hídrica, __com uma bacia
,hidrográfica de água doce, sem dúvida, a rilaior do Inundo. _
A partir do momento em que coffiCÇã.ram a detectar no
subsolo da Amazônia as ricas províncias minerais, õ problema
da ecologia fluiu rapidamente. Penso que nem eu, nem V.
Ex• nem nenhum senador da Amazônia que defende o desenvolvimento daquela área, deseja a ecologia osem. preservação.
Sem dúvida, almejamos ser julgados pela geração _qu~ nos
sucederá e, para isso, precisamos ter a inteligência: e a capãct:dade de usar os nossos recursos naturais, ·sem impedir que
essa dádiva também seja usada pelas gerações futuras. Agora,
não se pode conceber que a Amazônia, com todo esse pontencial de riqueza, permaneça abandonada pelo Governo e pela
sociedade brasileira; não há um plano de desenvolvimento
para a Amazônia como se fez ria antiga SPVEA e na Sudam
atual. Não são os recursos do Fundo Constitucional, previstos
no art. 159, que resolverão o problema, e a Amazônia prec1sa
lutar por esse pouco de participação que tem fio 0Yç3.rrient0
da República brasileira. A Amazônia precisa, sem dúvida,
ter voz permanentemente no plano nacional mostrando os
seus problemas para que a sociedade brasileira, a exemplo
do que está ocorrendo com os povos do Prim"eiro- Mundo,
se conscientize efetivamente da importância daquela região,
não apenas para o BraSil, mas para todo o Planeta.
Quero declarar, também, na tarde de hoje, que quando
se fala em cobiça ou tutela dos destinos da Amazônia, não
se está fazendo nenhuma fantasia. E busco nm exemplo recente. Todos sabemos que a Organização das Nações Unidas.
foi criaâa com um objetivo único. Qual? Manter a paz em
todo o Planeta. A realidade é que, recentemente, por uma
questão económica, o qUe se verificou foi que a ONU não
teve a capacidade de evitar uma guerra, mas teve autoridade
para recolher, recrutar recursos_ financeiros__-que--permitiram
o massacre no Golfo Pérsico. Morreram, no máximo, quatrocentos soldados aliados. E as inforrifaçõeS -sãõ de que morreram 150 a duzentos200 mil soldados de Saddam Hussein. É
evidente que jamãis aprovaria o ato de Saddam Hussein invadindo o Kuwait. Mas, sem dúvída, ali ficOu patenteado que
o poder económico do PrimeirO Mundo cria uma restrição
à soberania de qualquer país, em qualquer parte do mundo.
Por isso, penso que, seni. emoção, dentro da racionalidade
que deve caracterizar o nosso comportamento como representante de uma unidade da Federação nesta Casa legislativa,
deveremos continuar _alertando a sociedade brasileira para
o perigo que representa a tutela internacional sobre a Amazônia. E foi lido aqui, ontem, pelo Senador Pedro Simon, do
Rio -Grande do Sul, uma passagem da palestra que esse general fez por ocasião da visita_ de membros da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde pastores de diversas religiões, nos seus países de origem, comeÇanfa dizer
que a soberania da Amazónia é restrita, porque ela não pertence a nenhum país, é um património do mundo. E, se nós,
brasileiros, não nos conscíeritiZãrmoS efetfv-amcnte de que a
Amazónia é importante para este País, de que os 16 milhões
de irmão nossos que ali vivem não são relegados e que, aquela
região é uma dádiva de Deus para nós brasileiros, não tenho
dúvida de que mesmo que não tenhamos a Amazónia internacionalizada materialmente, teremos a Amazónia tolhida no
seu desenvolvimento, pela subtração da nossa autodeterminação sobre aquela grande região brasileira. Era o que queria
dizer a V. Ex~ nesta tarde, apresentando a minha solidariedade
e os meus pontos de vista neste meu aparte.

O Sr. lrapuan Costa Júnior- SenadOr César Dias, V.
me permite um aparte? _
O SR. CÉSAR DIAS- Agradeço ao nobre Senador Oziel
Carneiro, pela honrõsa participação, para mim -nesta ta:rde
de hoje, no pequeno discurso que pronuncio no 'plenário.
Precisamo.s tomar posi9õ_es políticas_efetivas, aqui no
Congresso NaC1ona1, para co1bu as gestões que a -comunidade
~n_te~acional está queren~o fazer com_ a Amazônia. Hoje,
já eXIste a soberama restnta americana no Golfo Pérsico
soberania essa que poderá se estender para a Amazónia. Nã~
cf.~Jy_ido disso, porque há dez anos, quando, após me formar,
fui trabalhar na_ ~mazó!lia, já ouvia alguns antropólogos europeus falar que mam cnar uma nação indígena na Amazónia.
~u acha.va aquele d~scurso, em?ora ide3:lista, utópico. Na realidade, Já está próximo de efettvar-se, ãtra"Vés de um decreto
presidencial, a criação de uma nação indígena, que denominam, hoje, a "Nação yanomami," existente no meu estado.
.Concedo, agora, o aparte ao nobre Senador Irapuan Cos:.
ta Júnior.
O Sr. Irapuan Costa Júnior - Nobre Senador César
Dias, vou dar um brevíssimo aparte, mesmo porque pretendo
fazer, perante esta Casa, amanhã, um relato, também resumido, da viagem que fiz à região amazónica, tão bem representada aqui, por tantos senadores ilustres, inclusive o Senador
Almir Gabriel. Voltei muito impressionado, eu que não conhecia a fundo a Amazónia, cõm o que vi ali, principalmente
com essa ameaça que paira sobre a região, ameaça de restrição
à nossa soberania. O comandante militar da Amazônia foi
muito enfático, quando disse da disposição -do Exército brasileiro em preservar a região. Acho que cada um de nós tem
a obrigação e o compromisso com essa região; principalmente
nós que a vimos, que a visitamos agora, e que sabemos que
existem ali tantos brasileiros com esta disposição - quer do
Legislativo, como V. Ex~ ; quer dos Legislativos estaduais
e municipais; quer do Exército, onde a sua presença é utilíssima. V. Ex~ pode contar comigo, vou me somar a V. Ero
e com os demais parlamentares da região nessa luta, que
é pela soberania nacional. Muito obrigado.
O SR. CÉSAR DIAS- Agradeço a V. Ex•, nobre Senador
Irapuan Costa Júnior, pela participação.
Muitos brasileiros, realmente, não conh~cem de perto
a realidade amazónica, principalmente~ o Sr. Secretário José
Lutzenberger, a quem gostaria de chamar de O- "Tio Sam"
brasileiro, que não pensa em desenvolver o Brasil, pensa so~
mente em denegrir a imagem do povo brasileiro.
Recentemente 1 na Festa da Ma~ em Santa Catarina,
S. Ex~ disse que a maçã estava contaminada com agrotóxico,
e não quis comê-la. Veja o problema económico que S. E~
poderia trazer aos produtores de maçãs da região, ainda, denegrindo a imagem deles, dizendo que estariam inserindo agrotó~
xicos na alimentação do povo. Então, vejam V. Ex~s, corno
é inconseqüente O HTio Saín", Secretário do Meio Ambiente,
o Sr. José Lutzenberger.
O Sr. Esperidião Am.in- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. CÉSAR DIAS- Concedo o aparte ao nobre Senador Esperidião Arnin.
O Sr. Esperidião Amin - Senador César Dias, o tein-a
focalizado é tão polêmico e tão fascinante que reincido no
aparte, não apenas para reiterar à m1riha -solidáfiedade, maspara partilhar da advertência que V. Ex~ traz a esta Casa,
mais uma vez, nos seus exatos termos. Nenhum de nós pode
Ex~

5

Junho de 1991

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seçlio ll)

ser questionado no seu propósito de o Brasil chegar ã um
desenvolvimento auto-sustentado. Significa não repetir os erros que os chamados países desenvolvidos cometeram com
a sua ecologia, o seu meio ambiente, os seus índios, como
é o. caso dos Estados Unidos. Não queremos_ repetir os erros
que eles cometeram. Se os cometemos ou se os estamos come~
tendo temos que corrigi-los; corrigi-los com a nossa autocen-

sura. Temos que corrigir esses erios do nosso processo de
desenvolvimento com o apoio e não com a admoestação dos
países que enriqueceram, que se tornaram ricos, es·poiiando
o seu próprio meio ambiente e as suas populações nativas.
Por essa razão, valho-me da oportunidade para dizer que
temos, sim, que con-struir um modelo de desenvolvimento
auto-sustentado e que respeite o meio ambiente. Não podemos
aceitar, e nesse mister' não podemos ne-gligenciar, é a evidente
tentativa de suprimir a soberania do Brasil nessa questão da
Amazônia. Sou de outra latitude, mas sou brasileiro e sinto
pela Amazônia pelo menos algo assemelhado ao amor que
V. E~ sente. Por isso, não posso admitir que essa manifestação
de oito senadores seja isolada. Ela é bem urdida. Não é uma
manifesf3.ção lançada ao vento desavisada, não; é algo articulado. Isso complementa o projeto de lei a que me referi.
Quero encerrar o meu aparte, lembrando apenas isso: este
projeto de lei, subscrito também pelo Senador Edward Kennedy, que subscreve também a carta de hoje, chega a dizer:
- é assim que querO encerrai" o· meU apãite que já vai longo
- -"que não seja concedido pelos Estados Unidos auxílio
externo, a nenhum projeto ou programa que possa s-er danoso
aos direitos dos povos indígenas ou tribais,ou às atividades
que garantem a sua subsisténcia". Esse dispositivo desse projeto de lei se soma a esse estudo que os senadores subscreveram, que nada mais é do que uma censura, um impedimento,
um bloqueio ao pedido de apoio de um bilhão e duzentos
e cinqüenta milhões de dólares que o Brasil está apresentando
para aplicar no Programa de Desenvolvi_me_nto da Amazônia,
ou seja, é o cerceamento da posSibilidade de nós, autónoma
e soberanamente, conduzirmos um assunto que é nosso~ Por
iss-o, esta Casa tem o dever de não se ornitit. E V. Ex~ presta,
a esta Casa e ao País, uiri. giã.ride serviço, ferindo esse assurito
tão polémico. Por essa razão fascinante, como faz nesta tarde.
-----'Minhas congratulações.
0 SR- CÉSAR DIAS- Nobre Senador Esperidião Amin,
não se trata de um projeto de lei do Senador Edward Kennedy,
mas de um antígeno que está sendo inserido ...
O Sr. EsperidiãO Amin- Exatafnente.
O SR- CÉSAR DIAS- ... na juridicidade brasileira, querendo cercear a nossa soberania. O projeto do_Senador Ed-_
ward Kennedy, como eu disse anteriormente, está sendo estudado, desdobrado para que possamos coibir qualquer atitude
e ingerência sobre a nossa população indígena.
O Sr. Almir Gabriel- Permite-me V Ex~ um novo a par::
te?
O SR- CÉSAR DIAS - Ouço o aparte do nobre Senador
··
Almir Gabriel.
r

O Sr. Almir Gabriel-:..:..... Senador César Dias, gostaria
de voltar, até abusar da paciência e da gentileza de V. Ex~,
para que as minhas palavras fiquem situadas de maneira precisa e que as minhas colocações não tenham o viéS de parecer
que não sou nacionalista e que não estou pret>cupado com
o desenvolvimento da Amazônia. Penso que toda a minha
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vida pública demonstra essas duas coisas em todos os momentos. Todavia, gostaria de colocar algumas coisas: a cobiça
internacional é milenar, não é de hoje, não é de ontem, não
tem cinquenta anos. A descoberta do Brasil e da África foí
feifã por cobiça. Ou os espanhóis, oS portugueses, oS holan.:.
deses, os ingleses saíram de suas terras não motivados por
cobiça? Então, essa é uma condição permanente e, portanto,
não afeta o meu raciocínío;- é uma constatação permanente.
A partir desse ponto, eu diria que o fato de as nações assim
chamadas desenvolvidas manifestarem interesses escusas~ explícitos ou não, em relação à Amazónia,- são revelações de
fatos outros que podem não ter o significado de urna região,
mas tem expressão outra de quando os grandes países, ao
tratarem os países pobres nas suas questões de dívida externa,
também os tratam de maneira espoliativa~- É também_ uma
questão de cobiça ou não é? No momento em que vamos
discutir _a nossa dívida, e nessa- discussão o Sr. Presidente
George Bush diz que não podemos ter nenhuma complacência
e nenhuma solidariedade dos Estad_o_s_Unidos enquanto não
resolvermos as riossas questões de juros atrasados, pergunto
se isso também não é, segundo ele, a defesa do património,
dos interesses dos acion"istas ameriC:ã.nOS e -dos seus resp~ctivos
bancos? Então, segundo o meu ponto de vista, a questão
da cobiça é indesejável. Mas gostaria muito de viver em uma
humanidade em que todas essas coisas já tivessem sido ultrapassadas, até que a questão do sucesso individual não fosse
à custà-âe esmagar as outras peSsoas por vista- de um capitalismo como o que medra dentro do Brã.sil. Gostaria im€:nsàmente de já estar vivendo em urna humanidade diferente.
Mas constato que não estamos vivendo. Então, quando se
ico não recebeu incentivos do Banco Mundial, concordo com
essa afirmativa. O que não se diz é cjue ó Governo do Sr.
José Sarney obedeceu a todos os mandamentos determinados
pelos bancos internadonais, cumpriu de joelhos tudo o que
foi dete~minado, e como faltou ao Banco Mundial algum argumento para não emprestar ao Brasil, que era um devedor
que ainda continuava sem crédito, eles alegaram a questão
ambiental e negaram. Ora, toda a riqueza que o Brasil venha
a produzir no seu Centro-Oeste- e que seja exportãda pela
eStrada que vá até o Pacífico não vai provo-car nenhum desequilíbrio na economia mundial. É ingénuo admitir issot É
bom para o Brasil? É! Se exportarmos dez bilhões de dólares
por lá, será muito bom para o Acre, para Mato Grosso; para
Rondônia? Não tenho nenhuma dúvida~ Entretanto, vinte
bilhões de dólares não alteram nenhum movimento do capital
mundial. É preciso que tenhamos clareza para ver o que está
subjacente a essa determinação.· Naquele momento em que
o Governo brasileiro, de joelhos, fez tudo que o Banco Mundial e os outros queriam não restava nenhum argumento,
a não ser dizer que havia um dano à região amazónica e
que por isso _mesmo não se podia fazer empréstimo. Por que .
há missionários atuando junto aos yanornamis? É devido ao
ãbandonoda Funai. O Senador Pedro Simon, ontem, foi enfático ao dizer que o que pertencia ao Exército, à Marinha
e à Aeronáutica estava lá funcionando; que os Ministérios
civiS não estavam presentes na área do Projeto Calha Norte.
Ele_s não- eStão presentes não é na ·calha Norte. Eles não
estão presentes também na periferia de São Paulo, do Rio
de Janeiro, de Belém. É a falência do nosso sistema que
leva ao abandono das categorias incluídas entre as classes
pobres. E aí entram a região amazônica, o-Centro-Oeste e
o Nordeste como regiões pobres. Em todas essas áreas há
uma elite que sempre se beneficiou, que está sempre muito
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bem. Esteve na época das- drogas do sertão, da borracha,
da castanha, como está agora, na época da exploração mineral.
Então, quando o Projeto Hudson ou outros foram feitos,
foram baseados em uma visão utópíca de que era tini trabalho
de cientistas que podia ou não ter alguma conseqüência pOlítica. O que quero dizer concretamente é que não troco a discussão da soberania nacional pela discussão do abandono nacional
em relação ao Nordeste, ao Centro-Oeste e à Amazónia. Além
disso, regionalizo sim, mas em termos, porque o que quero
continuar a discufii- é que este País ttatá grande parte da
sua população na base da misériã. de uma expectativa de_
vida menor, de um desperdício de vida brutal. V, Ex• é inédico
e lembra bem que os_ nossos indic_adores de mortalidade infantil, quando anunciados, de 72 por 1.000 nascidos vivOs, escondem mortalidade de 600 por 1.000 nascidos vivos no Nordeste.
Qual a causa? O sistema de distribuição de água numa cidade.
Não é nem sistema de captação e tancagem. Por que não
acontece a distribuição? Por causa de brigas políticas_. Ora,
vimos agora, recentemente, o Orçãmento da República destinar ao Ministério da Ação Social recursos significativos para
a área de saneamento. O que vímos? A Bahia, que evidentemente merece ser atendida, ter atendimento de serviços de
abastecimento de água que, comparados os volumes de recursos destinados com os Qrçamentos dos municípios, mostra
uma diferença brutal, gigantesca e inexplicáveL Caberia ao
Ministério da Ação Social, ao Congresso Nacional dizer- que
o sistema de abastecimento de .água que o Governo -H~deral
deveria auxiliar deveria levar em conta a mortalidade infantil
dessas cidades'? Creío que sim, seria justo, estariâ absolutamente de acordo com as necessidades. Mas eu diria: a ida
desse dinheiro para o Nordeste realment_e resolve algum~_coi
sa? Não resolve. Então írisistO na questão_ e cito um exemplo:
Balbina. Como foi feiüiT Que dano ambiental foi feito por
Balbina? Ao concluir-se Balbina, ela não abastecia ainda Manaus, não resolvia o problema elétrico. Não se sabia que Balbina não seria capaz de resolver? O dano ecológico provocado
não foi um dano significativo? QUando sobrevoamos o sudeste
do Pará e vemos mata e mais mata, e, de repente, derrubadas,
de enormes extensões de terras substituídas por castanheiras,
seringueiras e outras por outros tipo'S de plantas. Só que essas
plantas absolutamente não servem para pasto. Mas o povo
que vivia lá, os castanheiros, os s_eringueiros foram jogados
fora. Eles estão na periferia de onde? De Marabá, de Xinguara. Mata-se em Rio Maria. Fomos lá com o Senador Eduardo
Suplicy. Mata-se em tantas regiões. Foi feita a refOtiriaagrma
lá? Não. Agora, fala-se dos garimpeiros. Mata-se dentro dos
garimpos. Fui a Itaituba recentemente e apenas no dia que
fiquei lá, duas pessoas foram mortas. A culpa é do garimpeiro?
A culpa é de quem? É de não terem feito reforma agrária
no restante do Brasil. Essa é a questão. Então, a questão
básica na qual continuo insistindo é que não perco ne_m a
visão nacionalista, nem a visão regionalista, mas não perco
a visão essencial, que essa deve ser, sim, a fonte de nós nos
unirmos como representantes da Amazônia, como representantes do Nordeste, como representantes do Centro-Oeste.
A fonte qual é? É o trato feito pelo Governo e pelas elites
em relação a essas regiões, de modo terrivelmente mau~ de
abandono permanente, e que nós nos consolamos em quando
em vez. Nos consolamos com incentivos, com a criação da
Sudam e da Sudene, mas nós não discutimos o que é ess_encial,
é a discussão sobre a pobreza do Brasil e a distribuição dos
recursos para o nosso desenvolvimento. Insisto: a Amazóilia,
enquanto não tiver uma participação de quinze vinte bilhões
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de d?Iares; o N~rd~ste, enquanto não tiver uma participação
de vmte tnnta b1lhoes de dólares ao ano para a sua infra-estrutura económica e sua infra-=-estnitü!a social não sairão da
miséria. Continuará havendo migração para as grandes cidades, para o Sul, Sudeste, e nós continuaremos lastimando.
Tem_o só qué- nós usemos o discurso do Edward Kennedy,
que nós usemos as orações de outros países para nos defender
daquilo que é uma omissão principal, a de discutirmos a(juí
entre ós brasileiros, no Poder Executivo, no Poder Legislativo
no sentido de que a secessão da Amazônia é um absurdo
ser pensada.
··- A Cabanagem foi () único movimento social real que
este_ País teve, A
·
Cabanagem foi uma revolução que· o BraSil teve no Estado
do Pará, em 1830. Pois bem, nem n~quele momento se pensou
em secess_ão.
·
Pensa-r em Secessão da Amazônia é urDa tolice gigantesCa,
nós queremos é estar integrados ao Brasil, ao seu desenvolvimento, e não aceitamos o direito de nós fazermos discursos
e o Sul, Sudeste ficar com o dinheiro do Orçamento. Esta
é a questão sobre a qual nós temos que trabalhar. Acho que
nós devemos ter posição autónoma, séria, sobranceira, soberana em relação a esses discursos internacionais, mas acho
que antes disso nós temos que ter uma posição soberana em
relação às elites brasileiras e o Governo tem traído sistematicamente a Amazônia, o CentrO-Oeste-e o Nordeste. Agradeço
a gentileza e a paciência de V. Ex' ao ter-me permitido voltar
a tratar desse assunto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi_dência _solicita ao nobre Senador César Dias que não conceda
mais apartes, todos eles brilhantes, durante a conclusão do
seu magnífico discurso na tarde de hoje.
A Presidência pede ao ilustre Senador por Roraima que
conclua o seu discurso.
O SR. CÉSAR DIAS- Gostaria, Sr. Presidente, de como
médico, assim como o nobre Senador Ahnir Gabriel, de: s_olici~
tar que nós realmente deixamos _de a,us_cu.Itar o Qrganismo
humano e quando participamos da política nós passamos a
auscultar o organismo social.
O nobre Senador fez um relato importante mas de:_uma
situação global do País. Realmente, nós não podemos Olvidar
a situação porque passa o nosso povo, porque em país desenvolvido os miseráveis passam a- trabalhadores, os trabalhadores tornam-se classe média e a classe média toma-se elite.
No Brasil, atualmente e durante esta década perdida houve
um_ retrocesso.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carne1ro _c A Presidência
gostaria de advertir o orador que já ultrapassou 26 minutos
dos 50 minutOs regimentais.
O SR. CÉSAR DIAS .:.. Apenas um minuto, Sr. Presidente, e terminarei o rneu pronunciamento.
Como dizia, gostaria que houvesse uma inversão desse
valores: os miseráveis se tornassem trabalhadores, diminuindo_
o_d.-e_se:mprego, principalmente na região amazónica, onde há;
hoje, um índice de desemprego acima de 75%, índice maior
do que nas regiões desenvolvidas de nosso País.
Quero encerra-r congtatulando-me com o General Santa
Cruz, na sua denúncia à ingerência _externa. E agradecer a
participação dos senadores_que, taritbem com uma frieza glacial, racionando, certamente, participaram conosco nessa tarde.
~
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

r
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Durante o discurso do Sr. César Dias o Sr. Dirceu
Carneiro, ]9 Secretário deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
Durante o discurso do Sr. César Dias, o Sr. Mauro
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, ] 9 Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.

Concedo a

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem reviSão do orador.) ____;Sr. Presidente,

Srs. Senadores, o Senado dos Estados Unidos, através de
inúmeiós senadores, resolveu fazermanifestaÇãõ cõffi respeito
à Amazónia e a assuntos iD.teinõs brasileiros.
Há uma decisão de moção ou declaração dos senadores
que veio a desagradar a esta Casa. Há algo que o Governo
dos Estados Unidos resolveu realizar, e que cabe a nós, senadores, falar com muita franqueza. Refiro-me à proibição por
parte daquele país de o Brasil estar exportando aviões da
Embraer, produzidos em território brasileiro, para a Repú,blica de Cuba.
Ora, Sr. Presidente, os Estados Unidos estão argumentando que não poderia o Brasil estar exportando esses aviões,
em função de a Embraer adquirir pe-ças para os riieSmos produzidas nos Estados Unidos da América do Norte.
Ora, quando o Brasil, por uma de suas empresas, a Embraer, adquire peças de qUalquer país do mundo, e particulannente dos Estados Unidos, obviamente essas peças fazem
parte de um produto que se torna brasileiro, um produto
produzido por empresa brasileira. É muito estranho que estejam os Estados Unidos a fazer isso. É estranho o Brasil aceitar,
ou mesmo a Embraer - eventuais cláusulas comerciaiS das
empresas que fornecem esses equipamentOs - em fuilção
de lei do CongresSo Nacional, a proibir que o Brasil exporte
esses aviões para CUba.
Já é tempo, Sr. Presidente, de os Estados Unidos acabarem com o boicote que não faz sentido junto a uma das nações
do Continente Americano, particularmente, do Continente
Centro-Americano.
Se olharmos a história das Américas, riuma perspectiva
mais longa, houve, muitas vezes, ocasiões em que os Estados
Unidos interferiram em Cuba indevidamente, em que os Estados Unidos interferiram em outras nações do nosso continente
latino-americano e de Centro-América, de uma forma que
jamais permitiriam. E, agora, os Estados Unido~ que se proclamam artífices da liberdade e da democracia, estão impondo
este bloqueio a Cuba.
É hora, Srs. Senadores, de os Estados Unidos reverem
o seu ponto de vista. Já o Brasil, felizmente, há alguns anos,
resolveu retomar as relações, não apenas diplomátiCas, mas
comerciais e culturais com Cuba.
Seria até muito importante que Cuba pudesse ter a opor-tunidade de mostrar como o seu sistema económico e político
pode funcionar ou não mais naturalmente, sem que haja esse
tipo de exclusão, ou seja, a imPOssibilidade de estarem os
cubanos a comercializar com os Estados Unidos, ainda mais
levando em conta que Cuba está apenas a 90 milhas da costa
dos Estados Unidos. que Havana está a 144km da Flórida.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, já é tempo de os
Estados Unidos, o seu Governo e o seu Congressá Nacional,
terem uma visão muito mais aberta, que é, inclusive, a de
muitos cidadãos norte-americanos que têm expreSsado isso.
Mas"tai além da conta o fato de os Estados Unidos desejarem
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vetar a possibilidade de estarmos exportando aviões produzidos em território nacional para Cuba.
Assim, Sr. Presidente, quero manifestar o meu protesto
contra essa atitude, contra qualquer cláusula comercial que
exista quanto ao fornecimento de peças e equipa.m7ntos Íf?portados dos Estados Unidos por empresas brastleuas, seJa
Embraer ou qualquer outra; devemos realmente, evitar esse
tipo de proibição, que tenta impedir a exportação de bens
brasileiros para o território cubaii.o, pata que, ffidusiv7, possa
Cuba realizar a sua experiência de construção de socmhsmo,
e ter os meios de prover as suas necessidades de sobrevivência,
o que seria uma oportunidade histórica da maior importânc~a
para todos os povos; particularmente para o própno Bra~Il.
Seria importante qUe Cuba pudesse provar em que medtda
pode funcionar melhor ou não o sistema socialista, até para
que possamos fazer comparações.
.. _
.
Temos a notícia de que, diante das mod1{icªçoes havidas
no Leste Europeu e na União Soviética, foi reduz.!d~_~ignifica
iivalnente a ajuda que os países do Leste, e pnnctpalmente
a União Soviética, conferíam à-economia cubana. E natural,
até, que a economia cubana procure a sua auto-suficiên~ia;
mais natural ainda seria Cuba garantira sua auto-suficiência
com um int~rcâmbio efetivo, que pUdesse,-1nC1USfve, aproximar-se-de um País fraterno conio o Brasil.
Assim, gostaria de_ aqui expressar firmemente m~u protesto_contra esse tipo de cláusula, contra esse procedimento
ou proibição por parte dos Es_tados Unidos, impedindo o Brasil
de exportar peças de aviões~ ou qualquer tipo de bens para
Cuba, quando, como parte de seus componentes, houver peças
importadas dos Estados Unidos. Acredito mesm_o que deva
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nactonal procurar o Governo bras_ile_iro, o Ministro das Relações Extefiores,
para verificar qUe medidas podem ser fornadas junto ao Governo norte-americano, para garantir à Embraer esse comércio. Nesta tarde, diretores dessa empresa estão depondo na
COmiss_ão de Ciência e Tecnolõgia:-Através desse comércio
com Cuba, talvez possa a Embraer encontrar um .cami_nho
para ·a superação de seus obstáculos.
.
Eram essas as observações que, nesta tarde, tmha a fazer,
Sr. Presidente. {Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.)
S._ Ex• não se encontra em plenário.
Concedo_ a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
(Pausa.)
S- EX!- não se encontra em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃOTPRN- PE. Pronuncia o
seguinte discur~o. Sem revisão_ do orador.)--:- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, estou encaminhando à Mesa urna proposta
de emenda à Constituiçâo, vazada nos seguintes termos:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Artigo 14
O § 59 passa a ter a seguinre redação:
"§ 59 São elegíveis para o mesmo cargo, por mais
um período, o Presidente da República, os governadores
de estado e do Distrito F~deral~ os prefeitos e quem
os houver sucedido ou substituído."
-

3446 Quarta-feira 19

DIÁRIO DO CONGRESSb NACIONAL (Seçao II)

JustiJicação
A República brasileira inspirou-se, em alguns aspectos,
no texto da Constituição da República dos Estados Unidos
da América. Como aquela, nossa República tornou-se presidencialista e federativa.
O tempo de mandato do PresidenÚ~, -entre nós, tein oscilado entre quatro, cinco e seis anos, sem direito à reeleição
para um período posterior nas diversas Constituições qtie tivemos. Hoje o mandato é de cinco anos também s_e_m direito
à reeleição para um perío-do imediato.
Já a Constituiçãoe.mericã.na, presidencialista e federativa,
permite a reeleição do Presidente para um período imediato,
dizendo em sua Emenda XXII: "Ninguém será eleito mais
de duas vezes para o cargo de Presidente". Parece-nos que
uma reeleição seria peremptoriamente proibida se fosse claramente antijurídica ou antidemocrática. O que não_ é, tudo
indica. Se fosse, tal principio não estaria incrúStado na Constituição do povo americano, tão cioso de seuS direitOs e de
seu regime democrático. .
_ .
Achamos que reeleição para um período posterior ao
primeiro mandato está dentro do ideário do r~gime presidencialista. Pleitear um segundo mandato logo após o primeiro
é a chance de se ter uma administração julgada peio povo
através do voto.
A Constituição, em seu art. 14 § 5~', diz que "são inelegíveis para os mesmo cargos, no período subseqüente, o Presidente da República, os governadores de estado e do l)_i$trito
Federal, os prefeitos e quem os houver suCedido, ou subtuído
nos seis meses anteriores ao pleito".
O espírito da inelegibilidade, em todas as nossa.s _Constituições é eminentemente defensivo." É uma medida destinada
a defender a democracia contra possíveis e prováveis abusos.
No texto original da Constit_ujção de 1946, aparecia ela como
medida t?reventiva, ideada para -üilpedir que princip-ãlmente
os titulares de cargos públicos executivos, eletivos .ou não,
se _servissem de seus poderes para serem reconduzidos ao
cargo ... Para tanto impedia suas candidaturas". (Manuel Gonçalves Ferreira Filho - Curso de Direito Constitucional pág. 262)
As inelegibilidades na Constituição de 1946 visavam apenas a impedir o abuso dos cargos públicos (idem, pág 263).
A Emenda n~' 1, de 1967, vetava a re_eleição para "um
período imediatamente posterior do Presidente, do Vice-Presidente da República, entre outros•• para coro isso evitar o
uso indêvido do prestígio e dos poderes do cargo ... para a
obtenção de votos para o próprio" ... (idem, pág 264).
Ser contra simplesmente a reeleição é precóriCeifõ e-ingenuidade. Ela, em si, não é negativa, quando se trata de reeleger ou não um governo probo, eficiente e capaz. Quando
se pleiteia uina reeleição,--õ que está em jogo naturalmente
é o julgamento de uma administração. Se ela foi proba, capaz
e eficiente, por que não ter outra chance de continuar? Por
que partir necessariamente para uma nova aventura? É uma
hipocrisia negar o valor de umá reeleição. Um governo eficiente e honesto é necessariamente transparente. Cabe ao
povo julgá-lo. Se é o povo que vai julgar, por que negar-lhe
tal oportunidade?
__ . .
O uso indevido do prestígio e do poder do cargo é uma
possibilidade. Tais perigos existem. O poder corrompe. Por
isso mecanismos podem ser criados para combater tais- perigos.
O uso ~da propaganda, por exemplo, pelos meios de comunicação. Nela qs Governos Federal e Estaduais gastam som·Js.
fabulosas, apregoando suas obras. Tal propaganda importa
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a possibilidade da criação de "mitos". São os tais falsos mitos
que infestam a AmériCa Latina. Tais niitOs, engendrados pela
propaganda, tanto mal fizeram à democracia. Isso deve ser
erradicado da vida pública do País. 56 que a reeleição como
tal não põe democracia nenhuma em perigo. A República
e a democracia da América nunca correram perigo com a
reeleição de seus presidentes.
Reeleger o Presidente da República, os governadores
de estado e os prefeitos não é- antidemocrático. Reeleição
não -periclita qualquer democracia. E não é inovação nenhuma. Acontece tranqüílamente, sem nenhum traumatismo, na
grande democracia americana. E mais: é a cliance de um
governo ser aprovado ou não pelo povo.'' Hoje, nenhum Presidente ou governador sai com o julgamento popular, porque
ninguém sabe se eles seriam ou não reconduzidos". (Ministro
Bernardo Cabral- Folha de S. Paulo, de 23-7-90, pág A-6).
A reeleição prova uma democracia adulta e eficaz.
Sala das Sessões, 2 de agosto de 1990.- Ney Maranhão,
PRN- PE, Odacir Soares, PFL- RO, Francisco Rollemberg, PFL- SE, Meira Filho, PFL- DF, Irapuan Costa
Júnior, PMDB - GO, Carlos De'Carli, PTB - AM, Raimundo_Lira, PFL-PB, SaldanhaDerzi, PRN -MS, Aureo
Mello, PRN- AM, Albano Franco, PRN- SE, Nabor
Júnior, PMDB- AC, João Calmon, PMDB- ES, Hyd_ekel
Freitas, PMDB- AC, Alufzio Bezerra, PMDB- AC, Louremberg Nunes Rocha, PTB - MT, Carlos Patrocínio, PFL
-c_ TO, Alfredo Campos, PMDB - MG, Hugo Napoleão,
PFL- PI, Júlio Campos, PFL- MT, Flaviano Melo, PMDB
- AC, César Dias, PMDB- RR, Guilherme Palmeira, PFL
-_AI., Dariq Pereira, PFL - RN, Mansueto de Lavor,
PMDB- PE, Coutinbo Jorge, PMDB- PA, Cid Sabóia
de Carvalho, PMDB - CE, Lucídio Portella, PDS - PI,
Marluce Pinto, PTB - RR, Levy Dias, PTB - MS, Magno
Bacelar, PDT- MA, Epitácio Cafeteira, PDC- MA, Valmir Campelo, .PTB- DF, João Rocha, PFL- TO, Moisés
Abrão, PDC- TO, Jonas Pinheiro, PTB- AP, Henrique
Almeida, PFL - AP, Esperidião Amim, PDS - SC, Elcio
Álvares, PFL- ES, Mareio Lacerda, PMDB- MT, João
França, PDS- RR, Amazonino Mendes, PDC_~ AM, Júnia
j'Jarise, PRN - MG, Lourival Baptista, PFL -SE.
- Esta emenda, Si. Presidente, tem o apoío de 44 Srs.
Senadores. Eu a encaminho à Mesa, ao mesmo tempo pedindo
a transcrição deste meu apoiamento e de um trecho da longa
entrevista do ex-Governador de São Paulo, Orestes Quércia,
em Nova Iorque, ao O Globo. O repórter formulou as seguintes perguntas:
O Globo- Se mudar o regime de governo, o senhor
vai se candidatar a uma vaga no Corigresso?
QUÉRCIA- Não sei. O grande objetivo nosso é trabalhar nesse projeto de desenvolvimento brasileiro, para o partido. Agora, se o regime for presidencialista ou parlamentarista,
e eu acho que será presidencialista, vamos atuar. Teremos
um projeto para o Brasil, seja o regime presidencialista ou
parlamentarista.
O Globo - O senhor é a favor da prorrogação dos
mandatos dos prefeitos?
QUÉRCIA - Não. Por princípio, não sou a favor da
prorrogação de mandato de ninguém. Sõu a favor da reeleição
de prefeito, governador e presidente da República, mas prorrogação, não.
Solicito que esse· trecho do pronunciamento de S. E~
seja transcrito em meu disCursO.

Junho de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

O Sr. Roy Bacelar - Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. NEY MARANHAO - Com muita honra, nobre
Senador Ruy Bacelar.
O Sr. Ruy Bacelar- A entrevista que V. Ex~ pede para
inserir nos Anais da Casa é do Presidente Collor?
O SR. NEY MARANHÃO- Não, é do Governador Orestes Quércia.
O Sr. Ruy Bacelar- Mas o Governador Orestes Quércia,
pelo que me consta, há muito tempo não vai aos Estados
Unidos. É o Presidente Collor que está lá, chegou lá segundafeira. Não um equívoco?
O SR. NEY MARANHÃO- Não, Senador, -está escrito
aqui. Vou ler:
"Entrevista do Goveniador OresteS Quércia a Cristiana Lobo, New lork, no momento em que o Governo
retoma ofensiva para obter apoio ao Projetão."
Esta entrevista foi dada pelo Governador Orestes Quércia, em New York, sobre uma proposta de desenvolvimento.
O Sr. Roy Bacelar - V. Ex~ concorda com ª- e11:trevista
e a apóia?
-- O SR. NEY MARANHÃO - Não, eu s6 apóio esse trecho, onde S. EX' fala em reeleição de Presidente da República.
Há algumas coisas aqui que não li com_ muito cuidado, pois
só esse trecho interessava a mim, porque -há uma emenda
sobre a reeleição de presidente da República, prefeitos egovernadores, reeleição esta que está dentro da linh~ do Presidente do PMDB. S. Ex• diz, textualmente, aqui, que é a
favor da reeleição de presidente da República, governador
e prefeito.O Sr. Roy Bacelar- V. Ex' me permite esse questionamento a V. Ex~, porque cheguei há pouco ao plenário é sentí
que, quando algum senador, ou parlamentar, solicita a transcrição nos Anais ila Casa de alguma entrevista, é porque
essa entrevista tem o seu apoio, o apoio do parlamentar,
daquele que pede p'lra que seja inserida. Por isso é que perguntei se a entrevista :~ra do Presidente Collor ou do ex-Governador Orestes Ot:ércia é sé V. Ex• apoiava in totum a
entrevista, já que é--do ex-Governador Orestes Quércia.
O SR. NEY MARANHÃO - Apóio, como disse a V.
Ex~. in totum, o trecho político da entrevista sobre _a reeleição.
de Presidente da República, governador e prefeitO.
,
Também quero inserir DeSte ineu discursC!_ um pronunciamento feito nesta Casa, Semana passada, pelo Senador Josaphat Marinho, que é uma das figuras ~ais prestigiadas, um
conhecedor profundo dos problemas parlamentares e_ uma
das mais brilhantes inteligências do País e do nosso Congresso,
e que muito nos orgulhamos em tê-lo como nosso co_mpanheiro. S. Ex• é um parlamentarista convicto, mas, riO seu
pronunciamento, S. EX' aponta as falhas do moviment9 parlamentarista no seguinte trec!-ao:
Outra dificuldade que deve ser considerada pelos líderes do movimento parlamentarista é que o País está atravessando grave crise económico-financeira -e--sociãl e que
o parlamentarismo não tem tradição política, o que poderá resultar em equívocos capazes de comprometer o sistema, como aconteceu com o presidencialismo.
Marinho declarou-se convencido de que, se a campanha parlamentarista não esclarecer e elucidar os !'roblemas a serem enfrentados, poderá haver confusão no elei-
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torado, desvio de votos para a monarquia no plebiscito
previsto pela Constituição. Segundo o senador baiano.,
já existem candidatos a barão e marquês, ao mesmo tempo ert.f que advertia que o parlamentarismo não é panacéia
para re-solver os problemas do País.
Josaphat Marinho também pós em relevo que o parlal)lentarismo no Brasil não foi feliz durante o Império
e nem fUnciOnOu durante a fase que sucedeu à renúncia
de Jânio Quadros. Ele ponderou que não estava fazendo
o jogo dos presidencialista, mas apenas alertando para
que a transição se faça de forma consciente e esclarecida,
permitindo a implantação do sistema em bases definitivas.
- O Senador Josaphat Marinho, nesse seu pronunciamento,
está alertando a Nação com os esclarecimentos e o conhecimento que tem, de causa, do sistema parlamentarista. Sr.
Presidente, julgo que seria um sistema melhor para o PovO~
mas para daqui a vinte anos, não agora.
. _ QUãndo formos esclarecer ao povo brasileiro o que é
o parlamentarismo, regime no qual vamos tirar o poder do
Presidente da República para entregá-lo ao CongreSso, não
acredito de maneira alguma que o povo vote favoravelmente.
Portanto, Sr. Presidente, esse o esclarecimento que queria dar.
Muito obrigado. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr. Dirceu
Carneiro, JP Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Lucfdio Portel/a, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Tem apalavra
o Senador Cid Saboia de Carvalh_o.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem rc;:visão do·orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores, deveríamos nós, senadores
do Ceará, ter providenciado um registro, nos Anais da Casa,
do nono aniversário da morte do empresário cearense Edson
Queiroz. fsso, porque;Do dia oito de junho de 1982, faleceu
o empresário, a quem homenageamos~ neste instante em pavoroso acidente aéreo, quando o avião da VASP chocou-se com
a Serra de Aratanha_. no Município de Pacatuba, no Estado
do Ceará, matando - se não me engano - 3-6- brasileiros.
Foi um acontecimento muito dramático que se registrava então, produzindo uma emoção enorme que tomou conta da
população brasileira no acompanhamento dos resultados fúnebres daquela ocorrência totalmente inesperada.
O Ceará se desfalcava, naquele instan~e, de uma de suas
principais figura uma figura exponencial de empresário, que
atuou no setor do gás, no setor do rádio, na metalurgia e
na plantação de um milhão de cajueiros. Ele instalou emissoras
de televisão, jornais e ingressou vitoriosamente no setor da
educação, fundando a Universidade de Fortaleza, a Unifor,
hoje absolutamente impossível de deixar de existir, tal importância pata o ensino superior, Dão apenas no Estado do Ceará
mas em toda a região Nordeste do País, porque muitos são
os que de outros estados, juventude do_s estados vizii:J:hos,
que se deslocam e passam a integrar o seu corpo docente.
O empresário Edson Queiroz investiu a fundo no setor
de comunicação, tendo emissora de rádio em Recife, Pernambuco, pois em certa época de sua vida adquiriu a famosa
Rádio Tamandaré, uma das principais, das mais importantes
daquele nosso es_tado vizinho.
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex• um aparte?
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Logo ouvirei
V. Ex•.
E no Rio de Janeiro Edson Queiroz adquiriu a Rádio
Tamoio, também muito famosa. Hoje, essas emissoras frite:._

gram o grupo que ele fundou e organizou; um grupo que
progride sempre, sob a direção de seus sucessores. Da meeira
Iolanda Queiroz, extraordinária mtJiher que mais se revelou
após a morte do marido e seus filhos que integram as diversas
direções das múltiplas empresas que foram organizadas e pro-

grediram sob o comando de Edson Queiroz _
Ouço o aparte de V. Ex~, Seriador Ney M~ra!Ihã9, com
muito prazer.

O Sr.Ney Maranhão- Senador Cid Sabóia de Carvalho,
V. Ex• faz hoje, nesta tarde no Seriado uma_ .homenagem
aos grandes homens que fizeram

e-muitO _têm

feitO por este

País. O Estado de V. Ex~, o Cearâ,- enco ness_e setor. Há
dois meses, tive ocasião_ de_ prestar homenagem a um grande
empresário de sua terra, homem que começou do_ nada. O
pai dele trabalhava com a borracha na Amazônia, o nosso
ex-Deputado Federal, ex-Senador José Dias Macedo, que V.
Ex~ tão bem conhece e que foi um homem de grande evidência
pelo seu trabalho, visando desenvolver o grande Estado do
Ceará. Hoje V. Ex• traz a palavra de entusiasmO e de justiça
ao grande empresário Edson Queiroz, que foi um progresSista,
nasceu no Ceará, mas cujã capaCidade e tirocínio administrativo- irradiaram riqueza pelo Nordeste, chegando ao Rio
de Janeiro. Como disse V. Ex~, ele desapareceu tragicamente
num desastre aéreo. o-ceará foi quem perdeu com o desapare~
cimento de Edson Queiroz, mas a·su~Cf3.mília, sua- viúVa,
seus filhos e suas irmã$ continuam no traçado que ele deixou
no desenvolvimento das empresas que ele fundou no Nordeste, principalmente no Estado de V. Ex~. São empreSas
que tem se comportado, em primeiro plano, ao desenvolvimento económico e intelectual da terra de V. EX" associo~me,
nessas homenagens ao grande empresár_io Edson Queiroz,
·
· · ···-··· ··
a V. Ex•.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Agradeço a
V. Ex~ por esse aparte que oferece ao Iheu pronunCiamento"e que é de grande importância para ilustrar o_ que falo esta
tarde aqui no Senado _Federal.
Há poucos dias, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fiz discurso aqui nesta Casa, mostrando problemas que estão sendo
vividos pelo Norte e Nordeste do País_ ante a perspectiva do
desmantelamento que o Governo Federal está querendo fazer
com relação à indústria metal mecânica do Norte e Nordeste
do Brasil. É o desaparecimento do preço CIF-Uniforme, fórmula que existia anteriormente e que foi abolida com a desregulamentação promovida pelo Ministérío da Infra-Estrutura
e pela própria Presidência da República. São negras as perspectivas e Edson Queiroz fosse vivo, naturalmente, estaria
neste momento empenhado nesta luta intensa que, inClusive,
atinge um setor enorme do seu grupo, hoje mantido por seus
sucessores - a indústria metal mecânica é tãmbéro uma das
atividades do grupo Edson Queiroz.
_
Vale salientar que esse grupo tem empresas que produzem botijões de gás butano e fogões, afora outros_ equipamentos_ de grande impOrtância para o progresso do Estado
do Ceará e do Nordeste do BraSil.
Edson Queiroz fóTUln homem de grande visão. Por exemplo, ele acreditou no gás butano. Especializou-se no fornecimento de gás, levando toda uma região do Brasil a um grande
progresso e a um grande resultado ecológico, ou seja, o da
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defesa do meio ambiente, porque deixamos de consumir lenha
e carvão de madeira quando passamos a utilizar o farto gás
butano, muito farto mesmo no território nacioilal. Formou
grandes empresas no esquema de fOrnecimento _d_e gás, para
o transporte de gás, para entrega de gás nas residências e,
posteriorme-nte, na fabricação dos botijões de gás e também
do próprio fogão, a ffril-de que as cidades nordestinas pudessem ser equipadas modernamente num passo avante, num
passo em frente, num progresso relativo ao lar brasileiro.
E issO deve ter um resultado ecológico extraordinário, além
do resultado industrial, do bem-estar da farnnia cearense e
da- família nordestina, além dos empregos e rriãíS empregos
que gerou.
Antes de ~gressar na atividade do gás butano, para transportar o gás, distribuí-lo, Edson Ql.leiroz teve muitas atividades comerciais ligadas ao açúcar. Por exemplo, ele fundou
a Loteria Estadual de Fortaleza, ainda em 1947.
Um homem de extraordinária visão. Uma visão que modificou o rádio, pois em 1962 fui testemunha de uma revolução
~aquele meio de comunicação, quando Edson Queiroz adquinu o controle acionário da Rádio Verdes Mares, que era,
então, urna pequena emissora recém-saída, recém-desgarrada
dos Diários Associados, sob a Direção-Geral de Assis Chateaubriand.
Essa emissora que tinha passos curtos, passou a ser moderna, a tal ponto de hoje ser uma das principais emissoras
do Brasil.
Foi dessa experiência que:- Edson Queiroz tirou todo Õ
elan para fundar a TV Verdes Mares, para fundar o Diário
do Nordeste, sem dúvida, hoje, um jornal exemplar no Brasil.
Foi daí que ele conseguiu fôlego para adquirir uma emissora
de rádi? em Pernambuco e outra no Rio de Janeiro, sempre
revoluc10nando, sempre atuando de modo muito forte nesse
setor de C?municação. De tal sorte que o seu grupo, hoje,
tem a RádiO Verdes Mares AM c FM; tem a televisão Verdes
-Mares; tem o Diário do Nordeste; tem a Rádio Tamoio do
Rio de Janeiro; tem a Rádio Tamandaré, em Pernambuco;
afora outras iniciativas no campo editorial, porque o Diário
do Nordeste é equipado com uma grande capacidade editorial
para a produção de jornais, revistas e livros.
Edson Queiroz pensou muito, inclusive no setor agi"Oindustrial. Ele foi para a pecuária, mas também foi para a agroindústria, e uma de suas maiores experiências foi exatamente
no plantio do cajueiro, obtendo umá quantidade enorme de
produção de castanhas, e fez muitas e muitas experiências
nessc;:_campo, fazendo com que o Ceará se tornasse um grande
expõrtador da castanha de cajú para várias partes do mundo,
oride o produto é hoje popularizado, em grande parte, graças
à iriiciativa de Edson QueiroZ. Sua meta atingida: um milhão
de cajueiros, Sr. Presidente.
Mas, para mim, particularmente para- este orador que
hoje presta essa homenagem a Edson Queiroz, dias após o
nono aniversário de sua morte, Sr. Presidente, o passo mais
gigantes~o de Edson QUeiroz aconteceu _no campo da educação e eu me sensibilizo de contar essa história, porque vi
onde se fundou, como se fundou e_ co_mo cresceu, subjetivamente, a hoje enorme Universidade_ de Fortale;za.
Edson Queiroz foi perseguido, foí autuado_indevidamente. Tentou-se, através da arbitrarie4ade governamental, adesmoralização desse grande homem dos empreendimentos nordestinos. Ele foi autuado, foi levado para a Receita Federal
de então e, nessa época, eu estava no exercício da Procuradoria da Fazenda 1-facionaJ, çportunidade em que pude acom-
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panhar o desenrolar dessa arbitrariedade, discordando daque~ Ceará, particularmente, generi~mente no Brasil. Exemplo,
le envio de grande número de procuradores para o nosso
acima de tudo, de homem de indústria, de homem de comérestado, para uma autuação que, inclusive, con!9:1:1_ ~C?~ forças
cio, de homem de iniciativa:
públicas, como se estivéssemos, naquela ocasião, diante de
E digo a V. Ex's que Edson Queiroz é responsável pela
um bandido celerado e não diante do mais próspero empre- virada de um conceito. Muitas vezes víamos os empreendesário, do mais responsável empresário do nosso estado e deten- dores bandidos, como pessoas avara·S, como pessoas severas_
tor de urna grande visão socíal. _ _
para com os seus empregados. Edson Queiroz foi o grande
E Edson QueirOz, ·naqu-eía--hora, fe:Z- uma- jura: aquela rsponsável pelo sentimento de respeito que hoje existe, no
autuação seria declarada improcedente; seus ~dvogados, inclu- Brasil, pelo empresariado nacional. O empresário é u~ agente
sive u·m dos princípais, O Df. Alencar, fariam sua defesa exem~
do progresso:. Edson Queiroz viveu intensamente essa afirmaplarmente, e o dinheiro recobrado de um pagamento arbitrário tiva e essa verdade.
seria utilizado em prol da educação. E assim, S~:J)re~iclente,
Nascido a 12 de abril de 1925, muito cedo Edson Queiroz
aconteceu. Edson Queiroz foi maior do que a arbitrariedade. começou as suas atividades no campo da iniciativa Privada.
Houve um sentimento de justiça. A ação fiscal era improce- Já no início da década de 40, era uma espécie de distribuidor
dente. O processo administrativo era indevido e ele, então, geral do açúcar, uma das riquezas nordestinas. E passou por
com essa verba, fundou a Universidade de Fortaleza, que várfos campos até descobrir o gás butano, que foi a sua grande
hoje é, sem dúvida alguma, uma das principais universidades descoberta, consolidado com o ·comércio da água. Hoje, o
do Brasil.
__ . __ .__ _ grupo Edson Queiroz atua na distribuição de águas saudáveis,
Ai do Ceará, agora, quando as universidades--SãO atingi- e atua não somente no Ceará, mas nos mais diversos pontos
das, quando a universidade federal é humilhada; ai do Ceará do Brasil. Sua visão levava a essa· variação: a venda do gás
se não tivesse a sua universidade estadual, e ai do Ceará,
butano, o seu engarrafamento para ser vendido, o seu transSr. Presidente e Srs; Senadores, se não tivesse, ne·Ste momcn:. porte para ser devidamente engarrafado no Ceará, até o engarto, a Universidade de Fortaleza, que é a grande possibilidade rafamento de um produto simples, mas de grande vi!alidade,
e a grande opção dos que-aspiram conclUir o nível superior.
como a água.
E essa universidade obteve um padrão de ensino nada inferior
Hoje, esse comércio, essa distribuição, cresceu muito em
à universidade pública, com excelentes professores, muitos
face da poluição que quase nos impede do consumo de uma
cuidados internos e o amor'·en·onrte que Edson Queiroz-dedi- água sadia, de uma água realmente compatível com a saúde
cava àquela instituição. Seu amor pela instituição era de t_al humana. Esse homem foi eXtraordinário. Quando adulto, eu
sorte, que quando houve uma greve por parte dos alunos,
o conheci muito bem, e o tinha no meu rol de amigos, multo
ele se sentiu tão infustiçãdo que, um dia, diante de mim, embora atuássemos diferentemente, eu como advogado, como
no meu escritório, agradecendo a posição que eu tomara como professor universitário, como jornalista, como radialista, e
jornalista, foi ao máximo de sua emoção e se expressou 'com ele no campo da atividade comercial e industrial. Era um
uma sinceridade tão grande, com um sentimento tão profundo homem que produzia riquezas de um outro modo, muito difeque, jamais em miriha vida, esquecerei; no meu escritório
rente das riquezas produzidas por um intelectual, mas que
de então, aquela fig-Ura enorme de Edson QUeiroz, diante as admirava tanto que decidiu criar um jornal, ter emiss_oras
do meu bureau, diante da minha atenção, a expressar um de rádio, ter emissoras de televisão, ter uma universidade,
sentimento que só os homens de grande responsabilidade con- erifim, ingressar num cã.mpo de ãbsoluta valia social. Sua morseguem ter.
.
_____ _ te foi uma grande tragédia. Mas, graças a Deus, Sr. Presidente,
Só sofre, Sr. Presidente, quem tem uma alma muito gran- SrS.- Senad_ores, a viúva, Dona Iolárida Queiroz, assumiu o
de. Os mesquinhos não sofrem nada. Somente os grandes lugar de Edson, com a mesma coragem, com a mesma vaJ~ntia,
homens é que podem ser tomados pelos grandes sofrimentos, com os mesmos intuitOs, com o mesmo princípiO- de justiça,·
resultantes dos sentimentos que apenas ocorrem nas pessoas
e hoje tudo se mantém.
que têm um bom caráter, uma boa alma e uma boa formação.
O Sr. Marco Maclel - Permite-me V. EJr.' um aparte,
Edson Queiroz faleceu de modo brusco, nesse acidente nobre Senador Cid .Sabóia de Carvalho?
aéreo, no dia 8 de junho de 1982. Narrei essa tragédia_coi:n_o_
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ouço V. Ex•
homem de rádio, no jornal e_de televi~ão, escrevendo, falando
na televisão, ou narrando no rádio, mÓvirnentando repórteres, com prazer.
quando tivemos a confirmação daquilo que era terrível: entre
os mortos estava o _empresário Edson Queiroz. Isso era um
grande prejuízo social para o Ceará, porque Edson Queiroz,
ao morrer, deixava aproximadamente 15 ou 16 mil pessoas
empregadas no seu grupo, pessoas que não queriam sair dos
seus empregos. Ninguém quer sair da Rádio Verdes Mare~,
ninguém quer sair do Diário do Nordeste, ninguém quer satr
da Ceará Gás Butano,_ ninguém que sair de nenhuma empres~
do grupo Edson Queiioz, porque essa verdade, que hoje continua, se fundava no espírito público e no espírito solidário
daquele cidadão que, antes de tudo, era um homem bom
e de grande visão ·social.
. ,Tudo o que ele fez gerou emprego, tudo o que ele fez
gerou modernidade, tudo o que ele fez gerou progresso para
o estado e para a região;- nada fez que desfigurasse o seu
perfil enorme dentro da iniciativa privada no •Nordeste, no

O Sr. Marco M.aciel- Gostaria de fazer uma breve intervenção para· sOlidarizar-me corit is pahivras que V. Ex~ profere
neste flm de tarde, começo de noite, alusivas à passagem
de mais um aniversário ·da morte do grande empresário que
foi Edson Queiroz. Eu o conheci pessoalmente e nele vislumbrava não somente um modelo de cidadão, mas também um
modelo de empresário que tem umã correta visão social. Certa
feita ele me disse que não trabalhava por uma ambição pessoal,
trabalhava porque via, em primeiro lugar, o País, a capacidade
de gerar empregos, de melhorar a condição de vida do nosso
povo. Então, era um empresário que não praticava um capitalismo selvagem e deu, portanto, ao Ceará e ao Nordeste,
uma demonstração, em que pesem as vicissitudes, que com
determinação, espírito empreendedor, capacidade de trabalho, muito pode ser feito. Faleceu, posso dizer'· de forma
inesperada, posto que em um acidente, mas faleceu jovem,
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ainda podia prestar uma contribuição muito grande ao seu

estado, ao estado que V. Ex' muito bem

represe~ ta

nesta

Casa o Ceará e ao Nordeste. Por fim, quero dizer a V.
Ex• clue o conf~rto para todos nós, que éramos se~s amigos
e, mais do que isso, seus admiradores, é que ~ fami11a prossegue as atividades que iniciOu. Querdi~er, detxou o exemplo,
que está servindo de bússola, de roteiro para ~q_ueles que
são seus familiares, para aqueles que trabalhavam nas suas

empresas, de tal sorte que, em que pese o se~ d~sapa;e
cimento, as suas empresa-s· continuam a se ·expandir'. mclustve

agora já bem mais presente, por exemplo, no pr?pno ~:tacto

de Pernambuco. Por isso, meu caro Senador Ctd Sabota d~
Carvalho, desejo felicitá-lo por recordar, nesta tarde, a memória de empresário Edson Queiroz_e- di~er, que, .com o seu
depoimento, certamente a Casa vm. abngar o regt~tro de ~m
cidadão exemplar, de um empresáno modelo e vat, tambem,
servir para que possamos refletir sobre aquilo que nos legou
Edson Queiroz. Mliitó opOrtuna a idéia de V. Ex~ de trazer
tal questão a esta Casa- e, por- isso mesmo, merec~ n~sso
total apoio, apoio que já está expresso em outras ~amfes
tações que V. Ex~ ouviu no plenáno durante o seu dtscurso.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Muito obrigado,
Senador Marco Maciel. O aparte de V. Ex~ é altamente ilustrativo para o meu pronunciamento, ainda mais pelas condições
que V. Ex• ostenta no Congressb_Naciunal, como político
atuante, polítiCo exemplar e, hoje, excelente Líder do Governo nesta Casa. Muito obrigado por sua interferência.
Edson Queiroz, Sr. Presidente, foi acima de tudo, um
homem voltado ao trabalho. Dona Iolanda Vidal Queiroz,
sua viúva, e quem sucedeu Edson em todos os negóciOs, a
capitã de tantas empresas, disse de seu marido, o que quero
'"
- ----~"-------,
registrar no meu discurso:
Edson Queiroz viveu "iritenSarrieilte cada dia de sua
vida, transformando seu_ cotidiano em ~~apas para conquistar novas metas e novos objetiVós concretos.
Não se contentava com o que já havia realizado. Perseguia novas idéias e projetas maiores, encarando-os com
entusiasmo e vivencümdo até o fim cada. um deles ..
Essa transbordante energia aplicada e_m suas realizações não lhe tirava, entretanto, a constante preocupação
com seus semelhantes. Por isso, procutavã sempre abrir
caminhos efetivoS que pudessem oferecer possibilidades
a muitos. Crian~w.pregos e oportunidades de desenvol~
.
vimento era sua obsessão.
Durante os 37 anos que compartilhamos, -:quem diz
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dos filhoS. Renata, mulher do ex-Governador Tasso Jereissati;Mayra, minha ex-aluna na Faculdade de Direito e, hoje.,_ uma
pessoa exponencial no grupo; Lenise, Paulo e os brilhantes
administradores Airton e Edson Filho.
Mas não posso esquecer que foi um excelente filbo. O
filho de Genésio, que era meu ouvinte e meu ap1igo. O ó_tJmo
_irmão, louvado por todos os seus, tinha excelentes qualidades
humanas. E nisso e para isso foi muito pequena a sua vidÇt~
Mas foi suficiente para mudar a face industrial do Ceará,
a face comercial, a face da comunicação, a face do__ ensino
--:"_foi um homem que derramou sementes por onde andou,
por onde passou ...
O-SR. PRESIDENTE (Lucídio l'ortella)- A Presidência
comunica a V. Ex.~_que terminou o prazo_r_egimental da sessão.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Já vou encerrar,
Sr.._ P_ce_sidente.
Os nossos_ discursos são_ curtos çom_o_a prÓpria vida o
é, como a vida o foi para édson Queiroz. Mas fica, como
em édson, a grandeza dos propósitos; em mim, fíca-a grandeza
da intenção desta homenagem que interrompo para atender
ao RegimentO do Senado.
Na verdade, os regimentos são impíedosos quando os
corações e,s_tão_saudosos e férteis de_ ex. pressões, Sr. Presidente.
Muito_ obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A Presidência
deferiu, ad referendum da ComisSão Diretora, os Requeri·
mentes noS281, 286 e287, de 1991, dos Senadores Oziel Carneiw
ro, Teotonio Vilela Filho e Nelson Carneiro, reSpeCtivame-nte.
solicitando informações aO secretáriO-Geral da Presidêncfa
da República, Ministério da Aeronáutica e Secretário de Administração.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizarwse hoje, às 18 horas
e 35 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
- 1

Discussão, em turno único, do Parecer n9 178, de 1991,
da Comissão de ConstituiçãCi, Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n' 130, de 1991 (n• 232/91, na origem), de 22 de
maio dq corrente ano, pela qual o senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do nome
rin A lmir::mte.-rle.-Esnuadra José do Cabo Teixeira de CarValho
-é-s-ua--viúva-~--jama-is :se- -deixou- abater.- Foi -um..a _'lida
P~r·a·;~~~~~~-o ~rg~de~ Mi~i;t~~ d~ Superior Tribunal Militar-,
de dedicação e entusiasmo. Amou o Norde_ste, o Ceará
e o Brasil, assim como seus filhos e amigos. __
na vaga destinada a ofida.J.wgeneral ~~-Iylarinha, decorrente
Infelizmente _sua vida foi curta para a medida de seUs- da aposentadoria do Ministro Roberto Andersen ca:vat.canti.
2
projetas, mas foi sempre generosa em aç6es.
Discussão, em túmo único, do Pare_cer n(> 181, de -1991,
É exatamente iss:o, Sr. Presidente. Ed,son Queiroz, nos
da Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mens_age~
seus anos de vida, viveu séculos; teve uma atividadeo que cabe·
n• 137, de 1991 (n' 250/90, na origem), de 31 de maio do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
ria em séculos. Mas, na verdade, viveu pouco ainda para
a grandeza do que se propunha fazer, para os projetOs que
submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Ciíitinato Rodrigues de Campos, para exercer-o cargo de Dirétór
alimentava, para a modernidade que queria alcançar. E, acima
de Administração do Banco Central do Brasil.
de tudo, viveu muito pouco, em relação à vida familiar, porque
era um pai de família exe-mplar, não apenas o marido, não
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está encer- _
apenas o companheiro de D. lolanda, mas, antes de mais · rada a sessão.
nada, o pai que cuídou de modo maravilhoso 4_e cada p.m _
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 35 minutos.)
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Sessão, 18 de junho de 1991

P Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Alexandre Costa
AS 18 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES QS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo - Alexandre Costa- Alfredo Campos
- Almir Gabriel - Aluízio Bezerra - AmazoninO Mendes
- Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo Mello -Carlos
Patrocínio - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Saboia
de Carvalho- Coutinho Jorge- Dario- Perere"ira ·.....:..Dirceu
Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy -,Elcio
Álvares - Esperidião Amim - Epit3cío CaJefeira ~
cisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Gerson Camata Guilherme Palmeira~ Henrique Almeida- Hugo Napoleão
- Humberto Lu_cena - Hydekel_Freitas - lrapt Saraiva
- Irapuan Costa Júnior - João Calmon - João França
- João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho José Fogaça -José Paulo Biso!- José Richa- Jo~é Samey
- Júlio Campos -:- Júnia __Marize --:- Jutahy Magalhães Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha
- Lourival Baptista- Lucídio Portella- Mansueto de Lavor
-Marco Maciel- Mário Covas- Maurício-Corrê a - Mauro
Benevides- Meira Filho- MoiséS: Abrão- Nabor Júnior
-Nelson Carneiro- Nelson Wedekin _- Ney_Mararihâo
- Odacir Soares -:- Onofre Quinan - Otiel CarneirO,-....:__
Pedro Simon - RáclÍ.id Saldanha Derzi - Raimundo Lira
- Ronaldo Aragão- Ronan Tito- RuyBacelar-::- Teotônio
Vilela Filho -:-Wilson Martins
. · ·· .
. .
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A lista de
presença acusa o comparecimento de setenta Srs. Senadores._.
Havendo número regimental, declaro _a_b~J1a_ ª-_sessão.
Sob a proteção de Deu$, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do E~pediente.

Fran-

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER

operação externa de natureza financeffa, meaiante a assinatura dos instrumento~ contratuais descritos na Exposição de
Motivos n9 167, do_Ministro da Economia. Fazenda e Planejamento".
~ 2. Q pedido de autorizaÇão. nos termos dO arf. 52, V
da Constituição Federal e da Resoluçãp 82/90 do Senado Fede, .
ral, refere-se à regularização dos juros devidos e nãc;>_ pagos
elil 1989 e 1990 ~osba_ncos çomerciai$ privados.
--3. Como se sabe, o acordo da dívida externa_ de 22-:9'-88
pretendia realizai-; entre -oUtras coiSas, ó reescalonamento da
dívida junt9 aos bancos, comerciais priVados, com vencimento
entre 1-1~87 e 31-12-93. por vinte anos com oito de carência,
ingresso deUs$ 5,2 bilhões para inclusive pagar jui"os acumulados da moratória de 87; troca de parte daquela dívida por
bónus com prazo de 25 anos e dez de carência, e, ma-nutenção
ela~ linhas. cje_ q~dito ç:.o111ercial e iJJ.ter~an~ál".i?~- pelo prazo
de dois anos e seis meses.
4. Celebr~do no contes~o de Uriia.Oeioci~çãO aj)reS_Sada,
·o acordo de_ 22-9-88 teve vida curta. _Men_ps ~~-~e~ m~ses
apôs a assinatura dos contratos, o Go.Y.erb.O brasileiro suspendeu, em julho d<;: 1_989, o pagamento de juros aos credores
privados, para deter um avançado processo de fuga de capital,
aCeleraÇão inflacionária e ê!Sã<fâas re-servas_ intérnãeipnais.
.5. Após um aprofllndadó estUdO do- endividamento exfei'Il:_O, _ó13:rasil apresentou proposta, ep1 outubro de 1990,
ª-Q.Comitê de ·Bancos p-ara riegociar a -dívida externa, centrada
nos seguin~es pontos:
I - As medidas de ajuste internO necessárias_ à solvabi~
-lidade externa do País no longo prazo não independem
~ da negocüição d~ uma solução satjsfatória pãi"a a questão
da dívida externa;
-- II- O serviçci da dívida deve ser compatível com a
- capacidade de pagamento dÕ País, maiS espeCifiCã.Iriente,
com a capacidade de geração de superávits fiscais porquanto 90% da dívida é de responsabilidade do setor _
público;
III -O pagamento da dívida externa não ·pode comprometer a estabilidade e a retomada d_o crescimento
econôinico:
~
-.

PARECER N• 189, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a Mensa,
gem n• 133/91 (n• 243/91, na origem) do Senhor Presidente
6. No período que vai de outubro de 1990 a abril de
da República, submetendo à aprovação do Senado Fede~ 1991, caracteriZado pela apresentação da proposta brasileira
nll, pedido de autorização para que a União possa celebrar com opções para securitiZação aos credores e pelo acordo
operação externa de natureza fmanceira, mediante a assi~ objeto deste Relatório, as negociaçõeS resultaram, .concretaw
natura dos instrumentos contratuais descritos na anexa mente, nos seguintes pontos:
Exposição de Motivos n 9 167, do Ministro da Economia,
I - a parti-r d~- 1-1~91, o Governo_ CçllÕr de_(:idiu:
Fazenda e Planejamento.
a) liberar os pagamentos devidos ao$ b~~cqs credores
Relator: Senador Ronan Tito
·
' -·-I - Introdução pelo setor privado e pelas instituições bancárias do setor
1. Com· a Mensagem n• 243 (n' 133/91 -SF), o Presipúblico; e, posteriormente, dar idêntico tratamento às
dívidas da Petrobras e Cia. Vale do Rio-Doce (a partir
dente da República submete à apreciação· do Sen~do Federal,
o "p.edido de autoriação para-que a União possa celebrar;
de 1-4-91);
·
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b) efetuar o pagamento de 30% do valor doª_ juros,
devidos pelos setor público aos bancos comerciais, tehcionando manter esse nível de pagamento até que se conclua
a negociação da dív1dã. de médio e longo prazo;
c) Tornar voluntárias as linhas de crédito comerciais
e interbancárias, a partir de seu vencimentO ehl 30-4--91.
II- Em 8-4-91, a equipe negociadora do Brasil e o Comitê Assessor dos Bancos concluíram um "acordo, em precípio, sobre as condiçOes financeiras relativas à regularização
dos juros devidos e não remetidos até 31-12-90", conforme
Sumário ·ctos Principais termos:
Portanto, trata-se de um acordo parcial da questão da
dívida externa e que tem as seguintes características:
a) o Brasil concorda em pagar em dinheiro, 25% dos
juros devidos e não pagos aos bancos privados até 31
de dezembro de 1990, limitado a um te to de US$2 bilhões;
b) 45% desse teto {11,25% do total) serão pagos dez
dias após a_ data_ d_e__ assinatJ,J.J;3. d_o Sumário do Principais
termos- que será fixada após aprovação do acerto pelo
Senado Federal; os 55% restanteS ·serão pagos em sete
prestações mensais até dezembro de 1991, vencendo-se
a I• em 17-6-91;
c) sobre os 25% dos juros devidos incidirão juros_de
mora a partir de lç de jane-iro de 1991 até a __.data de
sua liquidação;
d) o saldo remanescente do totaLd_e__ jurqs devidos
(75%) será permutado por bónus-,- ao portador-emitidos
pelo Brasil;
e) estima-se que o valor dos juros devidos do presente
acerto com os bancos privados não ultrapassa US$9 bilhões, conforme exposiÇão de motivo_s (p. 6). A cifra
exata será conhecida uma vez concluído o trabalho de
consolidação já iniciado pelo Poder Executivo;
O os valores relati~os_às sete prestações dos juros devidos serão retidos e acumulados até que pelo menos 95%
dos bancos credores participantes do acordo de 1988
(MYDFA) concordem formalmente com o perdão de aditamento contratual decorrente do presente acordo;
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_ Prazq_ de _resgates: 10 (dez) ançs, a contar de 1 de janeiro
de 1991;
Prazo de carência: 3 (três) anos, a contar de 1 de janeiro
de 1991;

~ Taxa de juros: São oferecidas duas opções a cada banco
credor;
-Primeira opção:- taxas fixas ao ârio; ná'-carê:riêia (crescendo de 7 13/16% a 8 314%) e taxas variáveis- Libor.
de seis meses + 13/16% ao ano_- na amortização (do
_4•_ ao 10• ano);
_
Segunda opção: Taxas variáveis - Libor + 13/16%
a. a - sendo que nos primeiros cinco -anos há, para- ã.
Libor, um piso de 6% e_ um _tetQ de:
7.2%_a.~. no primeiro ano;-7.7% a.a. no segundo ano;
8...2% a.a. no terceiro, quarto e quinto ãnos, eXeclüída
a margem (spread) tanto no piso como no teta.
-·
Prestações do principal: Semestre, sendo a primeíia
em 1-1-94 e a última em 1~1-2001 e crescente no tempo
~variando de 1% (da I' à 3•) a 12.3% (da 11' à 15•)
j) O governo trabalha com a hipótese de que os fluxos
de pagamento do presente acerto, caracterizados pela
vinculação da maior parcela dos juros devidos (bónus)
à negociação do estoque da dívida "são compatíveis com
a capacidade de pagamento de setor público no futuro
e_ com a retomada do crescime~to." (p.12)
II -Avaliação
1. O presente acerto é apenas o primeirO passo nesta
longa e difícil fase da negociação da dívida externa brasileira.
Trata-se, na verdade, de um
acordo parcial, restrito a_os juros devidos e não pagos aos
bancos privados, no periodo de julho de 1989 a dezembro
de 1990.
2. A vantagem do acordo está, a nosso ver, na capitalização de 75% dos juros çlevido, os quais serão convertido"$
em bônus de dez anos, com três de carência. Serão títulos
ao portador, negociáveis ilos mercados_ internaCionais e que
poderão até serem transformados em investimentos diretos,
g) caso haja acordO entre o_ C_omitê Asse~~or dos Ban- desde que sofram prévios deságios.
cos e o Governo brasileiro sobre a re<:fs_trlltur;:tção do
-3.- Os desembolsos previstos no presente acordo são ra~
est9qll:e da dívida de médio e longo j)rã~os ante~ do venci- zoáveis. Ademais se ajustam à ·capacidade fiscâl e cambial
mento da última prestação (13-12-91), "o saldQ_então brasileira. Acreditamos também que a celebração do referido
existente será liquidado em dez dias após o Coiii:Uillcaâo acordo não contraria as premissas de negociação apresentadas
formal de acerto_ de ambas as partes à comunidade fina:n~ em outubro de 1990 e obedece aos parâmetros da resolução
ceira internacional";
ri• 82 d~ 1990 do Senado !'ederaL
h) segundo a Exposição de Mo_tivos, o desembolso ini4. Comparando o presente acordo com os celebrados
cial máximo deste acordo será da orçlem de US$900 mi-. por devedores latino-americanos_ após a crise de 1982, constalhões e o parcelamento do restante (US$ 1.100 milhões) ta-se que esta equipe de negociação do BraSil conquistou alevitará 'pressões sobre o nível das reservas. Por outro guns _avanços significativos, de que são exemplos a própria
lado, os juros de mora estarão no limite de US$2 bilhões renegociação de juros atrasados, o esquema de amortização
de teta para pagamento dos juros devidos;
dos bónus e a mudança nas cláusulas relativas à arbitragem.
S. Este acordo representa também uma sinalização à
i) como dissemos, 75_<f~.sl~s jurps_ devidos, além ~o
montante que porventura excede_r US$2 bilhões, serao cóiriuriidade financeJra internaciôilal de que ó Brasil está em~
transformados em bónus que só serão entregues aos cre- pe-nhado em pagar o- itlãxiinó da: díVida externa, desde que
dores quando o Brasil. e o Comitê Assessor dos Bã.?cos ~mpa'tível com a manutenção de sua est~bilidade económica
chegarem a um acordo s,obre o estoque da dívida de médio e retomada ao crescimento. Condições, a_liás, riecessárias para
que os acordos sejam economicamente realizá~eis.
e longo prazo;
6. Este acordo parcial estipula a arbitragem eleita pelas
partes, em caso de controvérsia sobre os contratos.
Os bÔnas terão as seguintes características:
7. Com base no exposto, opinamos favoravelmente ao
Emissor: República Federativa do Brasil;
pedido de autorização nos term.os 9-o seguinte.
Moeda: Dotar Norte-Americano;
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 41, DE 1991
Autoriza a União a celebrar operação externa de nato·
reza financeira relativa aos juros da dívida externa, junto
aos bancos comerciais, devidos no período de julho de
1989 a dezembro de 1990 e dá outras providências.
O Seriado Federal resolve:
Art. 1~ É a União autoriZada a celebrar operação exter·
na de natureza financeira junto aos bancos comerciais credores
da dívida externa, no valor de até US$9 bilhões, para regularização dos juros devidos em 1989 e 1990~ na conformidade
do sumário aos principais -termos, do pedido de dispensa âe
cumprimento de obrigações e dos demais documentos que
acompanham a Mensagem Presidencial n9 243, de 27-5-91,
e e,specialmente das condições estipuladas nos dispositivos_
que se seguem. ·
Parágrafo único. A operação restringir-se-á aos contratos de regularização dos juros devidos e não pagos no período
de julho 1989 a dezembro 1990 e obedecerá às seguintes condições:
I-A União poderá pagar, em dinheiro até 25% dos referidos juros, limitados ao teto de US$2 bilhões inclusive juros
de mora, da seguinte forma:
a) até 45% do montante referido no item anterior poderão ser pagos dez dias após a data de assinatura do
Sumário dos Principais Termos;
b) os 55% remanescentes em sete prestações, ·sendo
que o início do pagamento destas fícará condicionado
à adesão do número mínimo de bancos ao pedido de
aditamento contratual, tal como estabelecido no acordo
de 1988 (MYDFA);
II - 75% dos juros devidos serão convertidos em bônus
a serem emitidos depois que o Brasil e o Comitê Assessor
dos Bancos chegarem a um acordo sobre o estoque da dívida
de médio e longo prazo.
Art. ~~ Os bónus a que se refere o art. 1'", parágrafo
único, inciso II, terão as seguintes características:
·
Emissor: República
Emissor: República Fedefativa do Brasll;
Moeda: Dólar norte-americano;
Prazo de reservas: 10 (dez) anos, a contar de 1 de janeiro
de 1991;
Prazo de carência: 3 (três) anos, a contar de 1 de janeiro
de 1991;
Taxa de juros: __( a critério de cada banco credor):
Opção 1:
.
19 ano 7 13/16% ao ano, fixas
2,. ano 6 3/8% ao ano, fixas
39 ano 8 3/4% ao ano, fixas
do 49 ao 10 9 anos. Libor de seis meses mais 13/16% ao
ano.
Opção 2:
Libor de 6 meses mais 13/16% ao ano, prevalecendo,
para os primeiros cinco anos, um piso rle 6,0% ao ano e
os seguintes tetas:
19 ano 7,2% ão ano
2» ano 7,7% ao ano
do 39 ao 59 anos 8,2% ao ano
Tanto no caso de piso quanto dos tetos, as percentagens
referem-se à Libor de seis meses, excluída a margem
("spread");
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Prestações do principal: semestrais, com vencimentos_ em
1 de janeiro e 1 de julho de cada ano, vencendo-se a Primeira
elll: l_de janeiro de 1994 e a última em 1 de janeirO de 2001,
nos seguintes percentuais:
Prestações:
I' à 3• 1,0%
4' à 6• 2,0%
-7~ 4,0%
8• à 10• 8,5%
·u· à 15• 12,3%
Art. 39 As instituições da adminfSti--aÇão dirifa Tndir~ta de estados e municípios que não hajam efetivado os-depóSitos no Banco Central nos termos da Resolução 1564,_deverão
firmar com a União contratos de financiamentO- da dívida
nas mesmas condições avençadas com os credores externos
mediante garantias idôneas, inclusive con-sistentes na cauçã~
das cotas ou parcelas de que são titulares, nos termos do
art. 159 da Constituição Federal.
Art. 4? Fica a União autorizada a contratar instituições
financeiras de porte internacional e comprovada capacidade
para desempenhar as funções de Agente a Formalização e
Eficácia do Contrato de Emissão de Bónus e Agente para
a Custódia e Resgate dos Bónus.
Art._ 59 Os desembolsos autorizados por esta resolução
não poderão ultrapassar os limites- e C:Ondíçóes estabelecidos
pelas Res. 82/90 do Senado Federal especialmente aqueles
referidos no art. 29 _39_ e 4".
Art. 69 Em qualquer hipótese, cópias dos atos, contra:
tos ou acordos firmados com base no disposto nesta resolução
serão enviados ao Senado Federal até 15 (quinze) dias após
a respectiva assinatura, na forma· origüial e devidamente traduzidas para a língua portuguesa.
~arágrafo único. Os comprovantes~ das de'spesas justivicávets e dos documentos referentes à negociação e implementação dos instrumentos que materializarão as operações, bem
conto os decorrentes da "Contratação de Agentes", na forma
do art. 49 desta resolução, serão encam:ihados ao Senad_o Federal no prazo referido no caput.
Art. 7? O-Senado Federal indicará, dentre os seus membros, dois representantes, oriundos, um da Situação outro
da Oposição, que, como observadores, acompanharão a assinatura dos contratos, para a regularização dos juros devidos
em 1989 e 1990 a serem celebrados com os Bancos Pi"ivados
Externos, de que trata a presente resolução, acompanhando-lhes os termos anteriores, até final conclusão.
Parágrafo único. - Os represeniãntes que serão escolhidos na forma regimental apresentarão ao Senado Federal,
relatórios sucessivos de cada uma das etapas dos desdobramento_s dos contratos, que poderão ser subscritos conjunta
ou separadamente.
Ar;:. 89 O Se.nado Federal assinala que o esforço para
regulanzação dos Juros atrasados que o povo e ·o g<>vernobrasileiros enunciám nos termos do sumário a que· Se vincula
esta resolução constitur consciente e ConSeqüente ge"Sto no
sentido, da normalidade de suas relações financeiras externas
(internacionais) que não se traduz em_ conformiSMo Com suas
condições!. as quais, o seu conjunto_,_ são ·inaceitáveis para
as negociações seguintes. ·
___- _
·
Art.- gç Esta resolução entrará e\n vígor na datã de suapublicação,
-

e

Sala das Comissões, 18 de junho de 1991 - Rahnundo
Lira Presidente - Ronan Tito Relator -- Esperidião Amim
- Dario Pereira - Valmir Campelo - Guilhenne Palmeira
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- Moisés Abrão- Marco Maciel- (Abstenção) - Mauricio
Corrêa- Henrique Almeida- Élcio Álvares - Eduardo Suplicy (contrário)- Coutinho Jorge (Abstenção) - Ney Maranhão- César Dias (Abstenção).
Voto em separado, vencido, do Senador Rui Bacelar,
na Comissão de Assuntos Eçonômicos, sobre a Mensagem n•133/91 (n•243/91, na orgiem) do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado..Federal, pedido de autorização para que a União possa celebrar operação externa de natureza financeira, mediante
a assinatura dos instrumentos contratu_a_is descritos _a anexa Exposição de Motivos n'? 167, do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
A Mensagem Presidencial n• 133, de 1991 (n' 243, de
1991, na origem) encaminhou ao Senado Federal pedido de
autorização para que a União possa celebrar operação externa
de natureza financeira, mediante a assinatura de um protocolo
de negociação intitulado "Contrato para Regularização dos
Juros Devidos em 1989/1990".
Remetido à Comissão de Assuntos Económicos, o referido contrato foi objeto de análise técnica e jurídica que constatou a existência de irregularidades jurídicas que afrontam a
Constituição Federal, além de numerosas lacunas e omissões
que não permitem a nós, Senadores, o exercício aniPlo de
nossa competência fiscalizadora.
Assim sendo, considerei que a aprovação imediata de
documentação tão complexa e tão cheia de omissões seria
uma prática temerária, além de incompatível com o nobre
exercício da função de Senador da República. Aprendendo
aos mais elevados interesses nacionais encaminhei um pedido
de vista da documentação. adiando por cinco dias a deliberação final da Comissão de Assuntos Económicos.
Este tempo adicional me permitiu submeter à--protocolo
de negociação a uma análise técnica mais aprofundada, cujos
resultados passo agora a expor.
2 - Análise Técnica do Protoclo de Negociação
A Constituição-Federal, em seu art. 52, inciso V, declara
ser da competência privativa do Senado Federal:
"Autorizar operações externas de natureza financeira,
de interesse da União, dos estados, do Distrito Federal,
dos territórios e dos municípios."
O inciso VII do mesmo art. 52 da Constituição, estabelece
também como competência privativa do Senado Federal:
"Dispor oobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias
e demais entidades controladas pelo poder público federal. n
OperaÇão eXterna -de natureza financeira, para os fins
contemplados, é toda aquela que cria vínculos obrigadonais
entre entidades do direito público interno e pessoa físiCa __o_u
jurídica sediada no estrangeiro tendo por objeto priricípal,
negóciO Versando so~re bem que represente valor monetário.
É inegável, portanto, que os acordos tendo por objeto
renegociar a dívida externa brasileira, garantidos que são pela
União, devem obedecer, rigidamente, os preceitos constitucionais definidos no art. 52, incisos V e VII. Isso posto, cabe
ressalvar o elevado peso das responsabilidades desta Comissão
de Assuntos EconómicOs. As atribuições constitucionais do
. Senado Federal vão desde a fixação de limites é parâmetros
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até a autorização final, sem a qual a operação de crédito
externo não pode ser realizada.
As amplas atribuições contitucionais do Senado Federal
já foram regulamentadas pela Resolução n" 82, de 18 de dezembro de_ 1990. Essa resolução, negociada com a equipe
econômica do ÇOverno Collor tem uma legitimidade que se
pode dizer dupla. Ela representa de um lado os parâmetros
fiX'ados pelo Senado Federal para renegociar a dívida externa.
DQ outro lado, essa resolução formaliza os compromissos eleitorais do então candidato Fernando Collor referenteS-à moralização da renegociação da dívida externa brasileira. É com
baSe _nessa r~solução que o Senado Federal deve analisar todos
os a:c'ordo de dívida externa celebmdos pela UniãO.
Convém, -além_ disso, reg_istrar que o ·art. 49, inciso I,
da Constituição Federal determina caber exclusivamente ao
Congresso Nacional:
''Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou
atos internacionais que acarretem encargos ou compro-missos gravosos ao patrimônio nacional."
Tendo em vista os citados dispositivos, parece-noS Tora:- de
dúvida que a repactuação da dívida externa, no plano nacional,
deve ser submetida a duas instâncias. Em primeiro lugar,
ao Senado Federal para que fixe parâmetros e autorize a
formalização das operações. Em segundo lugar, ao Congresso
Nacional para que aprove os instrumentos firmados em nome
do País.
-- Cumpre, desde logo, assinalar que tanto a autorização
como a aprovação devem ser concedidas em face de m;n t~xto
específico, discririlinando de forma ampla e exaustiva todas
as obrigações, encargos, ónus e normas convencionais ou legais aplicáveis ao caso.
Feitas estas obserVaçõe.s preliminares, passemos ao exame do proposto.
Explica o documento ministerial, ter sido firmado em
setembro de 1988, uma série de ••operações externas de natureza financeira" com o propósito de reestruturar a dívida de
que são credores diversos bancos comerciais internacionais.
Ainda, segundo o mesmo texto, quatro foram os principais
pontos então contemplados:
1. ingresso deUS$ 5,2 bilhões; a título de dinheiro novo,
pata, entre outros fins, pagar juros acumulados em decorrência da moratória de 1987;
2. reescalonamento da díVida extenra, pelo prazo de
20 anos, com 8 de carência, cujo vencimento estava previstõ
para o perfodo entre 1'-1-87 e 31-1-93;
3. troca de parte da-dívida por bônus do Tesouro com
prazo de resgate de 25 anos, com 10 de carência;
4. manutenção das linhas de crédito comerical e inter~
bancário de curto prazo por 2 anos e 6 meses.
_
Há, posteriormenfe, o registro de ter sido assustada a
remessa de "determinados juros" (sem especificação) a partir
de julho de 19_89, dando-se, em out1,1bro do corrente ano,
iníCio a estudos e negociações com vistas à conclusão de novo
acordo.
Fundamentalmente, o instrumento_qe ora chega ao Senado dispõe sobre a regularização dos juros devidos e não remetidos ao exterior até 31-12-90. O denominado "estoque da
dívida" será objeto de futuros entendimentos.
_
Desde logo emerge uma questão nuclear: Que juros são
esses? Como foram calculados? quais as disposições· Contra. toais dos contratos que os ensejaram?

Junho de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlio II)

Parece-nos, do ponto de vista constitucional, que o Senado
não pode sequer conhecer da matéria sem que, antes, tais
perguntas sejam devidamente respondidas.
Efetivamente, â luz do que determina a Lei Maior, está
o Senado impedido de deliberar sobre assunto de tamanha
magnitude quando se afirma e reconhece que:
"Quanto aos valores das obrigações relativas a juros
de operações de responsabilidade do setor público ... vem
sendo desenvolvido intenso trabalho ... com o objetivo
de ... determinar o montante total de tais obrigações.
( ... )Somente após a conclusão desse trabalho será possível fixar o montante global envolvido no presente acerto,
que se estima não ultrapassar US$ 9,0 bilhões."
Ora, se nem mesmo o Governo sabe o quanto deve,
como pode estar a solicitar uma autorização do Senado para
pagar?
O exercício efetivo da competência fiscalizadora do Senado_ Federal torna-se impossível diante das numerosas falhas
e omissões contidas na documentação enviada .
Do ponto de vista jurídico, o «contrato para Regularização dos Juros Devidos em 1989-90" é basicamente um
protocolo de emendas a um conjunto de contratos de reescalonamento da dívida externa garantidos pela União_ e assinados_
em 22 de setembro de 1988.
··
Acontece que os contratos de setembro de 1988 contêm
numerosas cláusulas cuja constitucionalidade já foi questionada por diversos especialistas. Segundo o relatório da Comissão Mista destinada ao exame analítico e pericial dos atos
e fatos geradores do endividamento externo, as irregularidades
jurídicas atingem o- núcleo central do contrato de reescalonamento de setembro de 1988, o qual conteria cláusulas "desenganadorarm!nte nulas de pleno direito, por aberrantem~nte
infringentes da Constituição (seja a aluai, seja a de 1967/69)".
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mente oficial do Executivo relatandO as causas dess~ milagrosa
multiplicação dos pães?
- -se o Executivo elevasse a sério- os limites "fixados pelo
Senado Federal, o demonstrativo da capacidade de pagamentos teria sido anexado à exposição de
motivos. No entanto, no ambiente obscuro em que nós senadores estamos sendo forçados a analisar este acordo. tudo o
que recebemos foi um relatório apócrifo, sem nenhuma assinatura, intitulado "Acordo de Refinanciamento dos Atrasados
da Dívida Externa - Consistência Macroeconômica". Este
relatório contém apenas três páginas de texto e um punhado
de tabelas contendo números impenetráveis, sem qualquer
referência a fontes ou metodologia.
Um segundo problema diz respeito ao cumprimento do
art. 4~> da Resolução n" 82/90, a qual proíbe o ressafCínieri.to
pela União ou por suas autarquias de _despesas realizadas pelos
credores com viagens, hospedagens ou serviços técnicos ou
jurídicos de seu exclusivo interesse. Esse artigo está em contradição evidente com as disposições do protocolo. Está escrito
à página 8 do referido documento que:
"O Brasil pagará, dentro de45 alas contados do recebimento das faturas respectivas, todos os custos e despesas
justificáveis e _-devidamente docUmentados (incluindo-se
. todos os honoráriOs ã.dvocatícios e despesas correntes)
efetuadas (i) pelo CAB relativamente à negociação, formalização e implementação do CPJ e (ii) pelos bancos
relativamente à execução do CPJ."

Os negociadores brasileiros tentaram amenizar o teor desta
cláusula incluindo uma carta do Embaixador Jório Dauster
em que ele se recusa a pagar tão-somente "despesas de transporte e hospedagem incOrridas nas reuniões do comitê a partir
de 11 de outubro de 1990". Esta ressalva, além de incompelta,
Diante desses fatos, o acordo de juros atrasados não pres-- _l!_ao tem aparentemente va1or contratual, mesmo porque o
cinde de uma análise jurídica de todos os contraio~ em vigor. Embaixador Jório Dauster já não é o negoCiador oficial do
Agir de outra maneira, seria como tentar julgar um livro Governo Collor.
científico lendo apenas o apêndice.
3 - Conclusão
Analisando o acordo de regularização dos juros atrasados_
~Espero que o_tempo adicional sOlicitado por mim tenha
à luz da Resolução n~' 82, de 1990, percebe-se omissões graves permitido aos demais membros da comissão, a exemplo do
que fiz, a oportunidade de realizar um exame té.cnico mais
que afrontam a autoridade do Senado Federal.
A lacuna mais grave está na ausência de uni demons- apfofundado da documentação que nos foi enviada pelo Exetrativo estatístico da ampliação da capacidade de pagamento cutivo. Tenho esperança de que a paciente leitufa das cláusulas
do Governo. Conforme definido no art.l 2? da_ Resolução n"' contratuais deste obsçuro "contrato para Regularização d9s
82, o montante de pagamentos à.comunidade financeira inter-. Juros Devidos em ~989/90" tenha despertado em meus ilustres
nacional deveria se restringir à capacidade interna do Gover- colegas a consciência do quanto estão s_endo afrontadas as
no, entendida como «a diferença positiva entre as rece_i~as prerrogativas constitucionais do Senado Federal.
e despesas da administração pública federal direta e indireta,
Ainc;la _que tal não _seja o caso, acredito que o atraso de
excluídas as instituições financeiras federais". Essa salvaguar- 5 dias na tramitaçãq do acordo terá servido para sinalizar
da tenta assegurar que os pagamentos da dívida externa não ao Executivo que o Senado Federal deixou de ser a instituição
sejam financiados com emissão de papel-moeda ou aumento que funcionava como uma simples agência carimbadora dos
da dívida interna. Segundo os números apresentados pelo acordos financeiros iriter~aciomiis assinados pelo Executivo.
Governo Cbllor em outubro do ano passado, o Brasil disporia O Senado Federal de hoje é um sócio participante responsáv~l
de apenas US$ 1,2 bilhão para pagar juros da dívida elegível por toda_ e qualquer decisão relativa aos acordos da dívida
junto aos bancos comerciais. No entanto, poucos meses após externa. Acredito qu-e, dadas as gritantes irregularidades cona apresentação desses nl.Ímeros, o Governo solicíta ao Senado tidas no acordo de reescalonamento anterior, não se justifica
Federal autorização para pagar US$ 2 bilhões de juros atrasa- a celebração de um acordo Qe juros atrasados que é um mero
dos, além dos US$ 1,4 bilhão que já está pagando de juros aditivo aos contratos vigentes da dívida externa. O Brasil
da dívida, vincenda em 1991.
está perdendo uma oportunidade histórica de renegociar conComo é possível que a capacidade de pagamen,.tos brasi- juntamente o estoque da dívida e os juros atrasados, no conleira tenha se ampliado de US$1,2 bilhão parà US$ 3,4 bilhões texto de uma reformulação desse,s coptratos que devem se
em tão pouco tempo? Ainda que seja verdadeiro este fenôme- adequar à nova realidade constitucional, económica e social
no, não deveria ter sido remetido ao Senado Federal um doeu- do País.
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Qualquer que seja a deliberação final desta egrégia comissão, continuo a me posiciOnar como o homem e cidadão que
sou,comprometido até o fim com a defesa (ainda que solitária)
da Constituição da República Federati~?- ~o Brasil.
Ao apresentar meu voto contrário à aprovação do relatório
do Senador Ronan Tito, volto a enfatizar qUe manterei até
o fim minha defesa intransigente do cumprimento da Resolução n~ 82/90, do Senado Federal e minha recusa em- abrir
mão do direito de reivindicar uma negociação global da dívida
externa visando o bem-estar do povo brasileiro.
Sala das Comissões, 18 de junho de 1991. -Senador_ Ruy
Bacelar.
Voto em Separado, vencido, do Senador Eduardo Suplicy, na Comissão de Assuntos Econômicqs, sob~e. _a
Mensagem n' 133/91 (n" 243/91 de 24, na origem), do
Senhor Presidente da República, submetendo à aprova~
ção do Senado Federal, pedido de autorização para que
a União possa celebrar operação externa de natureza
financeira, mediante as assinaturas dos instrumentos contratuais descritos na anexa Exposíçao de Motivos n" 167,
do Ministro da Economia, Fazenda e Plenajamento.
Foi enviada ao Sen-ado Fedeql ~través da M~nsagem
Presidencial n"' 133, de-1991, solicitação de autorização para
que a União possa celebrar operação externa de natureZa
financeira, mediante a assinatura de um protoclo de nego~
ciação.
---------0 referido contrato foi~ na Comissão-de Assuntos Econômicos, objeto de análise onde foraffi Constatadas_vár_t~s impropriedades além de lacunas e omissões, que dificUltaram uma
profunda e correta apreciação do mesmo.
O mesmo estudo, temos a destacar os seguintes pontos:
19) O Sumário dos Principais Terinos dos ContratoS -p8.ra
Regularização dos Juros Devidos de 19:89/1990 envolve um
fluxo de pagamento aos credores __externos, que não respeita
o limite imposto pelo Art. 2•, §§ 1" e 2•, da Resolução n"
82, de 1990, do Senado Federal.
Conforme esta resolução, o montante de recursos em
moeda nacional destinada à aquisição de divis_as pãra sa.Jdar
os compromissos da União junto à Comunidade Financeira
Internacional será restrito à capacidade interna de pagamento,
salvaguardadas as necessidades de financiamento não inflado~
nário do crescimento económico.
"§ 19 Entende~se por capacidade interna de pagamento
a diferença positiva e"ri.tre as receitaS e despes~s da Administração Pública Federal direta e indiret&., excluídas as das instituições financeiras fe-derais.
____ _
§ 2~' Excluem-se ainda das receitas os recurso prove~_
nientes do Programa Nacional de Desestatização."
Conforme a exposição realizada pelo E_mbaixador iói-fo
Dauster e pelo Presidente do Banco Central, Francisco Gros,
perante a Comissão de Assuntos Econômicos_ Oo_ Senado, e
as informações prestadas a este Senador pelo Coordenador
da Área Externa, Carlos Eduardo de Freitas, º-Governo está
considerando uma capacidade interna de pagamentos bem
mais elástica, pois inclui o superávit primário e o seignorage,
ou seja, da emissão de moeda para a compra de divisas em
proporção significativamente maior do que '"as necessidades
de financiamento não inflaciQ_p.áriOs do crescimento econô~
mico".
2"') Os termos do aco!do propOSto isenta de quaisquer
impostos os bônus dos j1,1ros devidos, contrariando a Consti-
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tuição da República Federativa do Brasil em seu art. 150,
inciso -n, que explicita;
·
-.é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal
e aos municípios:
_
.
I I - instituir tratamento desigual entre contribuintes
que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos."
6-becretÕ-Lei n~ L351, de 14-de oiil:Ubro de 1974, que
permitiria a referida isenção, por deliberação do Conselho
Monetário Nacional, esta pois em co~fronto com a Constituição de 1988, que não admite tratamento desigual aos rendimentOs obtidos no Brasil por pessoa jurídica aqui sediada,
ou no exterior. Ademais, esta isenção fere frontalmente quaisquer critérios de eqüidade fiscal, dada a situação econômic;3.,
financeira dos credores do Brasil.
3 9) O Sumário d_os Termos do Acordo contém cláusula
sobre o pagamento com despesas de hospedagem, transporte
e honorários advocatícios efetuadas pelo Comitê Assessor de
Banc_os, que são explicitamente proibidas pela Resolução n9
82(90, Art. 4", § 11.
Este senador obteve informação junto ao Banco Central
de que nas negociações de 1987/88 estas despesas somaram
20 milhões de dólares, quantia nada desprezível para um-País
com uma população em grande parte vivendo em condições
de severa pobreza.
4

• ••

Este ponto está devidamente contemplado no projeto
de resolução proposto pelo parecer do relator. Dada a interpretação fornecida pelo Ministro da Economia, Fazenda e
Planej8.rilento, Sr. Marcflio Marques Moreira, de que a resoluçã_q_ _!!" 8~90, do Senad<? Federal, apenas vedaria as despesas
de transporte e hospedagem, o que não é a letra ou ó espírito
da Resolução, e dado que ainda está inserida a cláusula no
Snmário dos Termos, é que se faz necessário este registro.
4"') Outro aspecto importante deste acordo está colocado
letra H, à página 15, da Exposição dQ_Mi_nistro Marcíio
Marques Moreira, e no art. 3~ do projetO de resolução proposto à Comissão de Assuntos Económicos que diz: .. As instituições da Administração Direta e Indireta de estados e municípios que não hajam efetivado os dep6sil6s- no Banco central
dos termos da Resolução n<:> 1.564, deverão fiimarcom a União
conifito de financiamento da dívida nas mesmaS :c6ndiçõe~s
avançadas com os credores_ externos mediante g_arantias idô~
neas, inclusive consistentes na caução das contas Õu parcelas-de que são titulares, nos termos do artigo 159, da Constituição
Fedefal".
Isso- equivale a- dizer que nossos estados e municípios,
que sabenlos illadimplentes em sua maioria, para com os depósitos exigidos pela Resolução n9 1.564, do Banco Central,
terão agora de arcar com as obrigações adicionais acordadas
na renegociação ora apreciada.
Será que a União, representada pelo Governo Federal,
já informou aos estados_e municípioS como terãó-de efetuar
os pagamentos de suas dívidas externas? No caso, a palavra
certa é realmente "informar", pois aprovando o Senado a
resolução proposta, ela torna~se lei obrigando a todos a cum~
pri-la não dando margem a negociação. Outro agravante de~
corre do fato de a gara~tia do pagamento advir das cotas
do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Partici~
pação dos Municípios, pois sendo a União ~- arte~dador~
e repassadora de tais recursos, ela em caso de ina_qimplê.ncia

ria
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de estado e municípios, já disporá de autorização legal para me parcela· da população brasileira, que ainda não participa
reter as referidas cotas .
dos frutos do progresso. Haverá que se tomar medidas concreA situação firiãnceii'il da maioria -das unidades federativas tas para erradicar a pobreza e. melhorar distribuição da
é, na melhor das hipóteses, delicada. Fato facilmente consta- renda, de maneira a se assegurar a paz como fruto da justiçã.
tado através dos pronunciamentos proferidos tanto no Senado
Sala das Comiss6es. 18 de junho .de 1991. - Senador
Federal quanto na Câmara dos Deputados, dando-nos conta Eduardo Matarazzo Suplicy.
de que as receitas estaduais e municipais muitas vezes são.
O SR. PRESIDENTE (Alexanare Costa) -O Expediente
insuficientes para cobrirem suas folhas de pagamento. Comoentão arcarão com este ónus que nos estão propondo apro- lido vai à publicação. (Pausa.)
A Presidência recebeu, do Governo do Estado do Rio
vação?
Os efeitos desta renegociação também atingirão a execu- -de Janeiro, ·o Ofício n• S/27. de 1991 (n' 4Ó6191, na origem),
solicitando, nos termos da Re_solução n9 94, de 1989, do Senado
ção orçamentária e financeira das empresas de economia mista
sob controle da União. Estas, bem como os estados e municí- Federal, a contratação de operação. de crédito externo no
pios, deverão arcar com pagamentos que, de acordo com as valor de US$ 50,000,000.00 (cinqüentamilhões de dólares
junto ao Banco do Brasil S.A., para os· fins
informações que dispomos não estavam previstoS em seus americanos),
-. - _ _ _ _ - - -que especifica.
custos.
Ã
matéria
será
despachada
à
Comissão
de Assuntos EcoEsta situação imp1icará ou :O um aumento dos preços esta~
tais, que por sua vez será um elemento de pressão sobre nómicos.
inúmeros preços de economia ou a União será_ obrigada a
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Foi encamiarcar com o déficit" dessas empresas, não constando esta alter R nhado a publicação o Parecer n~' 189, de 1991, da Comissão
de Assuntos Econômicos, ·concluindo· pela apresentação do
nativa das planilhas que nos foram apresentadas.
Se tem sido possível a Lech Valessa, com a legitimidade Projeto de Resolução n 9 41, de 1991, que submete à_ aprovação
que lhe conferiram os poloneses, convencer seus grandes cre- do Senado Federal, pedido de autorização para que ·a União
dores a terem atitude mais clarividente e generosa, por que possa celebrar operação externa de na~ureza financeira, roynão poderia o Presidente. Fernando Collor dar passos de granR diante a assinatura dos instrumentos c.ontratuais descritos na
de estadista?
anexa Exposição de- Motivos n9 167, do. Ministro de Ec0nomi3.,
Fazenda e Planejamento.
· ·
Nos termos do disposto no art; 231, inciso II, alínea f,
Voto
Assim sendo, voto contrariamente a esse- parecer e ao do Regimento Interno a matéria ficará sobre a Mesa~ durante
conteúdo do sumário-de termos, uma vez que acredito firmen- 5 sessões ordinárias, para recebimento de. emendas.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)~ Sobre a mesa,
te possa o Senado Federal dizer ao Presidente Fernando Collor
de Mello: assuma sua posição de legítimo Chefe de Estado, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secietário. ·
o primeiro presidente eleito diretamente pelo povo em trinta
É lido o seguinte:
.
.
anos, e diga ao Presidente George Büsh, dos EUA, e aos
REQUERIMENTO N• 293, DJ!:_l991
demais chefes d~ estado_ de nossos países cre4ores o_ quanto
se faz necessário uma completa reformulação destes termos,
Nos termos do art. 281 do· Regimento Interno, requ~-
um tratamento da Dívida Externa de Países como o Brasil remos dispensa do interstício e prévia distribuição de àvulsos
e outros da América Latina e da África, à altura do que para o_ Projeto de Resolução n9 4~, Qe 1991, que autor~za
propuseram· alguns dos mais brilhantes economistas norte-a- a União a celebrar operação externa de_ natureza financeira
mericanos como John Kenneth Galbraith, Jeffrey Sacha e relativa aos juros da dívida externa junto aos bancos comerPaul Devidson. Que argumente como o fez John Maynard ciais devidos no período de julho de 1989 a dezembro de
Keynes, em 1919, ao esCrever ''As Conseqüêrici3:s.Ec0rí6inicaS
1990 e dá outras providências, a fim de que figure na Orâem
da Paz", procurando convencer os Países aliados, vencedores
do Dia da sessão seguinte.
da I Grande Guerra, de que não poderiam impor à Alemanha,
Sala das Sessões, 18 de junho de 1991. - Ma,rco Maci~
cuja economia eStava severamente danificada, a exigênciâ dei -- Oziel Carneiro. --·
pagamento de todos os danos de reparação. Que mostre aos
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa ) - Em votação
credores do Primeiro Mundo que a saúde da Economia MunR
. .
,
dial, em seu próprio benefício, será muito mais vigorosa se o requerimento. - -..
os EUA, a Gn'i>Bretanha, a França, a Alemanha, a Itália
O Sr. Eduardo Suplicy - St. PreSidente, peço a palaVra·,
e outros países ricos resolveram aprender com as lições da
pela ordem.
história pois, ao Contrário do -ocorrido após a: I G-rande Guerra,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
quando as exigências de reparação levaram aos· alemães ao
'
.
palavra .ao nobre Senador.
revanchismo·,- ao nazismo e ao desastre da II Grande Guerra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem.)
Foi após esta que os países aliados seguiram as recomendações
de Keynes. Ao invés de cobrarem da Alemanha, da Itália
-Si. _}lresidente, ·encaminho à Mesa requerimento versando
e, do Japão, resolveram injetar maciços· recursos consubstan- sõbi"e a Matéria qUe ~~aba de -ser cOlocada em votaç~o.
.
ciados no Plano Marshall, que permitiram a dinâmica reconsO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -V. Ex• podetrução de suas economias.
ria ter pe-dido a verificação de quorum. Para isso V,· Ex~ te:ria
Claro que seria necessário mostrar passos iriferilarilerite
que ter o apoiamento ~e três Srs. Senadores.
·
consistentes com o que se solicitará dos países ricos. Haverá
O SR. EDUARDO SUPLICY .,..- Sr. Presidente, não é
que se utilizar da disponibilidade maior de recursos pata invesesse o c~so. Trata-se do art. 294,' que asse·g~ra á qualquer
tir nos'sotores que resultem em maior aceleração da produção,
Senador .re_querer a votação nominal.
em especial consistentes com a melhoria do bem-estar da enor-

a
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Co"süt) _PeçO aos Srs:
O Sr. Maurício Corrêa- Peço a palavra, pela ordem.
Senadores que se encontrilm cm seus gabinetes, nas comissões
O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevideS) :....:_~-CO~~edO
e em reuniões, que venham ao plenário do Senado Federal.
a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
Temos matéria a ser votada que depende de quorum.
0 SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT _DF. Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa).--'So.bre a mesa,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encontrava-m~
requetimento que será lido pelo Sr. 1"' Se_cretário.
__::_aus_ente e não sei, exatamente, o que está acontecendo. V.
É lido e aprovado 0 seguinte:
Ex~ poderia me esclarecer?
REQUERIMENTO N• 294, DE 1991
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece a V. Ex~ que através do Requerimento :ri<?Nos termos do artc294 do Re_gimento Interno, requeiro 293 está sendo solicitada a dispensa de interstício e prévia
votação nominal para o RequerimentO n" Z93, de 1991.
distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n" 41/91,
Sala das Sessões, 18 de junho de 1991. - Eduardo Suque autoriza a União a celebrar operação externa de natureza
plicy.
finariceira, relativa aos juros da dívida externa, junto aos banO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) .,..-, Aprovado
cos comerciais devidos no período de julho de 1989 a 1990.
o requerimento, de autoria do nobr_e Senador_ Eduardo Suplie dá outras providências", a fim de que figure na Oideni.
cy, a Presidência faz um ãpelo aos Srs. Senadores que estejam
do Dia da sessão seguinte.
O requerimento foi subscrito pelos Srs. Senadores Marco
em seus gabinetes ou reunidos em comissão que compareçam
Maciel e Oziel Carneiro.
ao plenário para votação dO RequerimentO n~41/91, de autoria
dos Srs. Senadores Marco Maciel e OZicl Carneiró.
_ ____ O nobre Senador Eduardo Suplicy requereu que essa
Precisoamos da presença de 41 Srs. Senadores para prOce~ matéria fosse votada pelo pfocesso nominal, e o Seu requerimento fOl deferido pelo Plenário.
der à votação do requerimento. (Pausa.)
__
Srs. Senadores, tomem assento nos seu.s lugares. Vamos
A Mesa, neste instante, visuãliza, no plenário a presença
proceder à votação: existem 70-Srs~ -senadores na CaSa. - de 37 S;-s. Senadores; pelo menos é a computação feita a
·
O Sr. Marco Maciel- Si._ Presidente, peço a palavra, olho nu pela assessoria da Presidência.
O Sr. Senador Eduardo Suplicy- Peço a palavra, pela
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Conceâo a ordem, Sr. Presidente.
·
· palavra a V. Ex•.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -- Concedoa
PalaVia,
pela ordem, ao nobre S_enador.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, neste momento, está
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem.)
reunida a Comissáo Mista destinada a dar parecer à Medida -Sr. Presidente, estando o Congfesso Nacional conVocãdo
Provisória n 9 296. Como o Senado está .::eu_Q.idoe Vi:!:gtQS_proce- para uma sessão às 19 horas, e havendo tempo suficiente
der a uma votação nominal, gostaria- de sOlicitar a V. Ex~ para a chamada dos Srs. Senadores, venho sugerir a Mesa,
que .a Comissão suspendesse seuS trabalhos ...
ç:om todo o respeito, que proceda à votação.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Mas V. Ex•
não precisa solicitãf -ã-ÇOrifiSsão. Regimentalmente ela é obrigada a suspender os trabalhos. A reunião do Plenário do
Senado Federal impede qualquer outra reunião_ na_ C_a_Sa~=
O SR. MARCO MACIEL - Então, eu gostaria que
V. Ex• fizesse chegar ao conhecimento dos membros da comissão que o Plenário está reunid,o, porque receio que eles não
tenham conhecimento da r~ferida reunião.
O Sr. Alexandre Costa, ]'> _Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, ciue é ócUpadâ j;elo Sr. "MaurO Benevides, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência pede aos Srs. Senadores que se desloquem para_ o
plenário, porque há um._ requerimento _que requer votaç~o
nominal, formulado pelos nobres Senadores Marco MaÇ,~el
e Ozid Carneiro, soliçitando_ dispensa de intertffiO para o
acordo da dívida externa _com os credores inter_:Oacionais~ a
fim de que a matéria poSsa ser incluíd-a na Didem- do -Dia
da sessão ordinária de amanhã.
_
Portanto, é esse o requerimento- cuja votaçâ:o -n.om.Irial
foi solicitada. (Pausa.) -0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)_ ~ A Presidência pede aos Srs. Senadores que tomem os seuS lugares,
porque vai ser procedida a votação nominal; solicitada pelos
Srs. Sei\P.dores Oziel Carneiro e Marco Mac1el.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa já
notificou a todos os Srs. Senadores que tomassem assento
nos respectivos lugares,_ a fim de que se pudesse processar
a votação_nominaL Apenas aguardou que os Srs. Senadores,
que estavam participando da Comissão Mista que aprecia a
M..edida Provisória n~ 296, se deslocassem da s&la de sessões
para o plenário, a fim de que pudéssemos aqui proceder votação dó requerimento dos nobre Senadores Marco Maciel e
Qziel Carneiro.
Portanto, solicito aos nobres Senadores que tomem assento em suas bancadas.
A Presidência comunica também- aos nobres Senadores
que, em razão de a Câmara dos Deputados haver adentrado
o horário destinado ao Congresso Nacional, porque ali se
encontra debatendo com os Srs. Deputados, S. Ex~ o Ministro
da Agricultura, Dr. António Cabrera Mano, a PreSidência,
repito, determinou que se processasse o cancelamento da sessão do CQngresso Nacional, durante a qual apreciaríamos hoje
lL vetos do Sr. Presidente da República, que se encontram
exatamente inseridos no avulso da Ordem do Dia previamente
distribuídos.
A Mesa desenvolveu esforços no sentido de_ instar ao
Presidente lbsen Pinheiro, no sentido de que S. Ex~, no horário
previsto, às 19 horas, encerrasse as interpelações ao Sr. Ministro da Agricultura, mas o Presidente daquela outra Casa do
Congresso explicou ao__Fresidente do SenaQ_o _que não seria
possível, porque- era expressivo o n.úmero de parlamentares.
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desejosos, todos eles, de interpelar o titular da pasta da Agricultura.

Em razão disso, a alternativa que restou _à Mesa do Senado foi ·oficiar ao Presidente da Câmara dos Deputados o cancelamento da sessão prog-ramada para às 19 horas de hoje.
A Presidência pede aos nobres Senadores que se posicionem nos seus respectivos lugares, porque vai ser procedida,
neste momento, a verificação nomiilal. (Pausa.)
Os nobres líderes que quiserem orientar as suas respectivas bancadas poderão fazê-lo agora.
Como vota o Líder do PFL?

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE) -Sr. Presidente,
para efeito de esclarecimento da bancada, o nqsso vpto é
"sim", reiterando manifestação que havia feito anteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,-Como- vota
o Líder do PDT?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT -,-,-,DF)~- Perrnitawme V. E~ apenas um esclarecimento. Estou sentüldo que
alguns senadores não tomaram ·coilhecimeilto, poiq_l!~ c~~ga_
ram depois que V. E~ anunciou a matéria, inciU.s_ive respondendo a minha indagação, 'V. Ex! adiantou que a votação
que se vai proceder agora é para dispensa de interstício com
relação à divida externa.
Sr. Presidente, com relação à posição do PDT, -vamoS
nos abster hoje.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .:::. Os outros
partidos, através dos seus respectivos líderes, deseJam orientar

as suas respectivas bancadas nesta matéria?
~_
O PFL já teve o seu pensamento eXp"r"ess~fdo pelo nobre
Líder Marco Maciel.

Como vota o Líder do PDS?
OSR. OZIELCARNEIRO (PDS- PA) - 0 PDS reco:
menda à bancada que vote "sim".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~O Senádor
Oziel Carneiro é também signatário do requúime:ht9.
Como vota o Líder do PTB?
~~ ~ ~
O SR. JONAS PINHEiRO (PTB- AP) - O-PTE vota
pela dispensa do interstício; vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevidesL:- Como vota
o Líder do PRN?
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE) -Sr. Presidente,
o PRN vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líde do PT?
~
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT ___: SP) - Sr .. Presidente, o PT, avaliando a importância da consciência de todos
os_Srs. Senadores sobre o conteúdo do acordo da dívida exter~
na e levando_ em conta, ness~_ avaliação, que -9s_termos da
Resolução n9 82 não estão sendo suficientemente cumpridos,
particularmente porque a capacidade interna de pagamentos,
salvaguardadas as necessidades_ de financiamento não inflac;ionário da economia, não está sendo suficientemente J:espeitada,
uma vez que há uma prOporção de emissão de moeda maior
do que a que consideramos devida, recomenda o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) =Todos os
Srs. Senadores já estão, portanto, suficienteffi.ente ~inStrUfdos
em relação à matéria e podem-, a partir deste momento, exer~
citar o seu direito de voto.
------ --- ~--
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(Procede~se à votação.)
vOTARAM "SIM"
SRS. SENADoú:s: _:
Alexandre Costa
Alfredo Campos
Aureo Mello
Carlos Patrocínio
Dario Pereira
Elcio Alviies
Epitácio Cafeteira
F. Ro!lernberg
Geison CàÍmÚa
Guilherme Palmeira
Hugo Napoleão
Hydekel Freitas
Irapuan Jllflior --João FranÇa
João Rocha
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
José Richa
José Sarney
Julio Campos
J unia Marise
Levy Dias
Lourival Baptista
Lucidio Portella
Marco Maciel
Meira Filho
Ney Maranhão
Odacir Soares
Oziel Carneiro
Raimundo Lira
Saldanha Derzi
Valmir Carripefo

os

VOTARAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Eduardo Suplicy
José Paulo Bisol
ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. St.NADÓRESÓ
Lavoisier Mãia
Maurício Corrêa
ú SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides) - Votaram
"Sim" 32 Srs. Senadores; e "Não .. 2.
Houve duas af;l_stençôes..
Total de votos: 36.
O requerimento dos nobres Senadores Marco Maciel e
Oziel Carneiro fica prejudicado Pela falta de (JUorum: __
A matéria constante da Ordem do Dia, conseq(i.entemente, fica adiada para outra oportunidade.
São os seguinte~_9S itens cuja ãpreciação é adiada:
Item 1:
MENSAGEM N• 130, DE 1991
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer n~" 178, de 1991,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre
a Mensagem n• 130, de 1991 (n' 232191, na origem), de
22 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete â deliberação do Senado a escolha
do nome do Almirante-de~ Esquadra José do Cabo Tei~
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xeira de Carvalho_ para exercer o cargo de Ministro do
Superior Tribunal Militar, na vaga destinàda a OficialGenei'al da Marinha, ·decorrente da aposentadoria do Ministro Roberto Andersen Cavalcanti.
Iterit2:

MENSAGEM N' 137, DE 1991
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno l.Ínico, dó Parecer n9181, de 1991,
da Çomissão de Assuntos Ec.ori.ómicos s9bre_ a Mensagem
n' 137, de 1991 (n' 250190, na origem), de 31 de maio
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Cincinato Rodrigues de Campos, pa-~a e"xerCer o c"argo
de Diretor de Administração do Banco Central do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência sente-se no dever de informar aos Srs. Senadores que,
na Ordem do Dia do Congresso Nacional de amanhã, estará
incluída a Medida Provisória nll 296, que, neste momento,
está sendo examinada pela Comissão Mista, incumbida de
oferecer parecer a essa proposição. As 19 hol;'as, portanto,
será apreciada a Medida Provisória nll 296, com a discu.ssão
e votação do parecer da Comissão Mista.
Como se trata de mªté_ria realmente importante, e sendo
a primeira constante da Ordem do Dia, com õ pnVtlegiamento
de natureza constitucional, a Mesa, a partir deste momento,
adverte os Srs. Senadores que a Ordem do Dia, amânhã,
será i~iciada pela discussão e votação da Medida P.rovisór"ia
n' 296.
~.
A Mesa esclarece, por outro lado, que em entendimento
mantido com o P.resident~ da Cçmissão de Orçamento e Planos, estabeleceu para o próximo dia 25 de junho a inclusão,
na Ordem do Dia, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçam~n
tárias, que tem o prazo de apreciação estipulado pela Carta
Magna, ou seja, até 30 de junho. E, evidentemente,_ haverá
o quorum indispei:tsávet a .que se processe a apreci3ção dessa
matéria, que está respaldada em dispositivo da Lei Fundamental Brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Francjsco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Sena~Ores,
reapresentamos, ontem, a esta Casa, o Projeto de Lef ft9 61,
de agosto de 1988~ de nossa autoria, outorg_ando ao locatário,
sub-rogado nos direitos de condómino, a faculdade de participar das assembléias gerais, com o poder de voto, quando
se tratar de matéria referente a despesas de manutenção do
condomfnio, ·alterando a Lei n9 4.591, de 16 de dezembro
de 1964, (Íue uDispõe sobre o con.qomínio. em edificaç~es
e as incorporações ~mobiliáriaS"·.
O texto do nosso projeto é o seguinte:
"Art. 1' Ao art. 24 da Lei n' 4.591, de 16 de dezembro de .1964, fica .acrescido o .seguinte parágrafo:
Art. 24. . . .-.. ----·---·· ..... ·------········ ............. .

§~49· "Fi~~- -~~~~g~~~d~ -~~. i~·~tário~~~t,:;~g;d~~~;;6~
direitos de condómino, participar das assembléias gerais
do condomínio,. com direito a voto, quando se tratar de

.
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matéiia referente a despesas de manutenção do condomínio."
Ente.ndíamos, como entendemo~, que a refe~ida lei continha uma lacuna injustificável, eis que O locatáriO, que coristitUi
geralmente maioria no prédio, arcava financeiramente, através de sua quota, com QS dispêndios do condomínio e não
podia deliberar, nem votar, nas assembléias, que, Justamente,
fixavam esse.s encargos. Justo e imprescindível, portanto,
preencher essa omissão legal, concedendo ao inquilino o direíto de ter voz ativa, vale dizer, ter direito a votar, nas reuniões
realizadas pelo condomínio, para defender seus interesses e
direitos, mormente quando se de refere. a d~cisões que venham
a onerar suas firianças.
Õra,_-ªiétn de custear os dispêndios. de manutenção do
condomínio, o inquilino que, habitando n·o -prédio, convivendo, no dia-a-dia, com os seus mais diferentes problemas e
que, por isso, mais familiarizado está com os ·mesmos, -encontra-se melhor habilitado a decidir. O. que se verifica é que
ao mórador, embora mantendo o condomínio, não lhe é. assep
gurado nenhum direito, privilegiando-se apenas o condomínio
com to-das as vantagens e poderes, votando nas assembléi_as
assuntos de interesse exclusivamente dos locatários, geralm;ente de orde111 financeira, como a fixação e reajuste de
taxa do condomínio, etC.
O nosso projeto de lei pretende contribuir e aprimoiai'
a citada Lei nll 4.591, resguardando os interesses do morador,
o que não fez.
Ora, Sr. Presidente, como é do conhecimento geral, o
Executivo enviou, em maio último, ao Congresso Nacional
á :&t."ensagem.n9 216-A-91, capeando o Projeto de Lei n~ 912,
de 1991, que ·"Dispõe sobre a IQç_ação de imóvel urbano",
regulando, no seu art. 78, a mesma matéria objeto de nosso
projeto.
.
Preceítua e·ste artigo: "Ao art. 24 da Lei n9 4.591, de
16 de dezembro de 1964, é acrescidO o seguinte § 49 : nas
decisões da assembléia, que envolvam despesas ordinárias do
condomínio, o locatário poderá votar, caso o condómino-locador não compareça à reunião assemblear."
. Esta, preocupação do Executivo em estender ao inquilino,
o direito de participar e deliberar nas assembléias sobre ~s
despesas ordinárias do condomínio, que ele p_aga e não o
locador-proprietário, sanando uma lacuna na legi$lação pertinente·,-vem confirmar, mais uma vez, Srs. Senadores, o acerto
e a oportunidade de nosso projeto de lei, proposto há três
anos atrás. Basta dizer que foi apenas quanto a este aspecto
d_a Lein9 4.591164, que o Governo introduziu alteração, inserindo-o agora no seu projeto de lei.
Mas o Governo procedeu à alteração, não diretatnente
na Lei do Condomínio em Edificações, â 4.591/64, q.1e regula
exatamente a assembléia geral, art. 24, onde se estabele-cem
os seus participantes, o que nós fiZemoS nõ- nosso prOjeto;
e, sim, através da Lei do Inquilinato. A adoção, entretanto,
desta outra processúalística legislativa, por parte do Executivo, no encaminhamento da proposição, não dimiriui, na verdade, a conveniência da inici3.tiva, já lútte·s ptopOSta· pot nôs.
Ela vem em abono e corroboração às nossas conV:icçõe·s
nesta questão, cuja decisão já deveria ter sido tomada, há
mUito tempo 1 e inserida: ria· própria· Lei n9 4.591, de 1964,
o que nãO ocOrreu.
..
.
Pois bem. Apesar da relevância do assunto, como vimos,
agora, inclusive, reafirmado pelo projeto do Governo, a nossa
propositura foi, lamentavelmente, arquivada em abril deste

Junho de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NAt 'IONAL (Seç!!o II)

ano, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Senado
Federal.

Estas eram, Sr, Presidente, as considerações que desejá~
vamos fazer desta tribuna sobre a matéria, que, embora não
tenha tido receptividãde quando a apresentamos, ne_~_por
isso deixaremos de propugnar por seu êxito ag"ora, dada a
sua importância--nas relações Iocatícias das médias e grandes
cidades brasileiras~ Apenas queremos assinalar, a título de
ilustração, a nossa ·preocupação com o assunto, já há algum
tempo, com a figura do locatário, sem nenhuma proteção
de seus direitos, nos condomínios de imóveis residenciais.
Na verdade ela consubstancia, na realidade de nosso cotidiaw
no, um reclamo há muito reivindicado e esperado. Era o
que tínhamos a dizer, muito obrigado.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

Concedo

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a empresa de navegação Lloyd Brasileiro vive a sua mais grave
crise, desde sua criação, em 19 de fevereiro de 1890.
Nem mesmo durante as duas guerras mundiais-, a empresa
sofreu tantas perdas financeiras e patrimoniais, chegando_ a
ter até dez dos seus mais rentáveis navios arrestados no exterior, com grande abalo na credibilidade da bandeira brasileira,
tradicionalmente conhecida e respeitada no Comércio Internacional Marítimo.
Os prejuízos com a manutenção dos navios paralisadOs
e com a perda da geração de fretes alcançaram a cifra colossal
de cem milhões de dólares, agravando mais ainda o déficit
público.
._ .
_ _.
_
_. _
__ ""
O Congresso Nacional aprovou· a Lei n" 8.169, de 17
de janeiro do __corrente- ano~ por -expressiVa maioria, autorizando o Poder Executivo a utilizar doze bilhões de _cruzeiros
para a liberação e armação de embarcação d_o Lloyd, objeto
de arresto no exterior, -bem como para saldar dívidas cuja
inadimplência pudesse vir a gerar novos impedimentos operacionais, mas a excessiva burocracia da máquina federal não
possibilitou a conversão imediata daquela quantia para a moeda forte, que é o dólar, pois as dívidas deviam ser pagas
no exterior e perderam-se nesse marasmo burocrático cerca
de treze milhões de dólares, pela desvalorização cambial e
pelo mau gerenciameiJ.to do problema.
Mais uma Vez, pela incompetência do Governo Federal,
recursos se perdem pelo caminho, sem que ninguém assuma
a responsabilidade e responda leg~lmente perante a Nação
brasileira.
Para reparar o erro, foram vendidas duas docas e os
terrenos contíguos para a Marinha de Guerra por CerCa de
vinte milhões de dólares, dilapidando-se, assim~ o p3trimônio
da empresa, dano irreparável à Navegação Lloyd Brasileiro
e ao património público.
Mesmo assim, o problema não foi resolvido e dois âos
mais modernos e mais valiosos navios continuam arrestados
desde 4 de setembro de 1990, nos portos de Rotterdam, Holanda e Bremen, Alemanha, estimando-se a perda em cerca
de oitenta e oito milhões de dólares até junho corrente, além
de estarmos perdendo nossas cargas para concorrentes nacionais privados e, principalmente, para navios de frotas estrangeiras.
Não entendemos por que os dois navios-ãinda estão arrestados, após cinco meses da liberação do empréstírrio para
a empresa, através da Lei n\' 8.169, de 17 de janeiro de 1991.
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Alguém precisa vir a público e explicar â sociedade brasileira o ttue está ~, rrendo, pois é ela quem está arcando
com esse prcjuizos e continua pagando a conta.
Há outro pedido de arresto feito pelo estaleiro estatal
polonês. Centromor, que cobra dívida de oito milhões e meio
de dólares, cujo valor é discutível, segundo o Sindicato Nacional dos Oficiais de Rádio ComunicaÇão-da Marinha Mercante,
e, o que mais nos espanta, Sr. Presidente, é que a Polónia
é devedora em relação ao Brasil e, no entanto, consegue
impedir que dois navios da frota estatal brasileira, cujo valor
de mercado, de cada um,é de trinta e cinco milhões de dólares,
possam navegar.
Precisamos agir energicamente, através do Ministério das
Relações Exteriores, no sentido de liberar os dois últimos
navios, Uoyd Pacífico e Lloyd Atlântico, inexplicavelmente,
ainda arrestados no exterior, fato que coloca sob gravíssimo
risco a sobrevivência operacional e finariceira do centenário
Lloyd Brasileiro, orgulho do povo brasileiro e do Brasil.
· Faço um apelo ao Senhor Ministro das Relações Exteriores, Francisco Rezek, e ao Ministro da Infra-Estrutura, no
sentido de devolverem o Lloyd ao povo brasileiro, restaurando-lhe a credibilidade e permitindo que co-ntinue a gerar divisas para o nosso desenvolvimento.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre ~enador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, no
jornal BSB, de Brasília, edição de 14 de junh_o, consta um
c_om.entár~o da imprensa de que o Governador Antôn-io Carlos
~agalhães pretende iniciar no próximo ano a construção de
uma estrad~ de 140 quilómetros, com 1.300 metros de pontes,
para ligar Salvador a Aracaju pelo litoral entre os dois estados.
A essa estrada, por analogia à importância da Linha Vermelha que está sendo construída no Rio de Janeiro, será dada
adenominação de Linha Verde, que há vários anos, consig?ada na esperança e expectativa das populações litorâneas,
Já era chamada de Estrada dos Cocos, porque atravessa urna
região beifssima e densamente rica em coqueirais. Esta estrada, há muito idealizada, e que teve várias iniciáí:ívas·cJo õo~
vemo da Bahia durante o primeiro mandato de Antônio Carlos, tem alguns trechos entre cidades já pavimentad<";J.s. Em
Aracaju, pensando-se nessa futura rodovia, abriu-!;e há poucos
metros do oceano um trecho de cerca de 30 quilômetros unindo
Aracaju ao MosqueirO, e que tem o nome de rodovia José
Sarney', em reconhecimento ao então Presidente que deu,
apoio à sua conclusão.
Esta estrada, Sr. Presidente, ~ém de mostrar ao Brasil_,_
às -pessoas que por ela viajarem, cenários magníficos de nossas
praias, entre a Bahia e Sergipe, vai facilitar o escoamento
da extraordinária produção de coco existente no litoral._
-- -O Governador Antônio Carlos Magalhães, durante a viagem que fez a Xingó, na semana passada no percurso entre
Paulo Afonso e o canteiro de obras da usina, a bordo do
helicóptero em que viajou com o Presidente Fernando Collor,
expós â S. Ex~ o projeto da estrada e dele teve boa receptividade.
Depois de iniciada, a obra ficaria pronta- em dois anos
e meio.
Sr. Presidente, regis~ro com satisfação esta notícia, e espero que o projeto do Governador da Bahia se concretize pois
é uma antiga reivindicação, uma antiga esperança, de baianos
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e sergipanos, de grande número de proprietários rurais, descendentes de famílias ali instaladas em épocas remotas, isolados por longos trechos sem estrada. Cidades, vilas e povoados
ficarão muito mais próximos com essa estrada. pois, atualm~nte, são obrigados a percorrer longas distâncias para utilizar
a malha rodoviária ~xiste-nte, o que será grarrdemente simplificado por essa nova .estrada.
.
Fiquei, realmente, entusiasmado_ coro a notícia,_e tenho
a certeza de que o Governãdor da Sabia, dinâmico e criativo
que é, conseguirá os meios necessários para ·realizar este.empreendimento tão importante para a ·economia e O- turismo
desses dois estados da_Fe.deração.
Tal é o significado dessa estrada para Sergipe, também
um grande produtor de coco e de produtos agropecuários,
que tenho absoluta certeza que o Governador João Alves
Filho somará esforços com o Governo da Bahia nesse projeto
de interesse mútuo, visando concluir_QS_ tr~chos necessários
para a interligação_ das duas capitais, historicamente já vinculadas por laços comuns_:_d.~ cultura, amizade e cooperação.
Peço, Sr. Presidente, a transcrição, com o meu discurso,
da nota do jornal BSB a_ que me refiro.
-

DOCUMENTO A QUE SE REFERE QS~NAPQ~
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
BSB País
Brasília, sexta-feira, 14 de junho de.l991
ACM RESOLVE COPIAR BRIZOLA LANÇANDO A LINHA VERDE
Salvador - O Governador da_ Bahia, Antônio Carlos
Magalhães, quer começar no iníCio dQ próximo ano_ a: ·constr.u- ·
ção da Linha Verde, uma estrada de 140 quilómetros e 1.3j)O
metros de pontes que vai ligar Salvador a Aracaju pelo litoral.
A obra vai c1,1star 80 milhões de dólares, metade do que
__
_.
_
custará a Linha Vermelha do Rio.
O governador, que acompanhou o_Presidente Collor no
helicóptero que fez o trãjeto entre a cidade de Paulo Afonso
e o canteiro de obras da Hidrelétrica de Xingó, disse qu·e
conseguiu apoio para a obra. "O Presidente recebeu a idéia
com muita boa vontade e ficou de escalonar os recursos necessários effi dois orçamen.t<;>s", explicou ~ntºnio CarlOs, ao cal-:cular que obra estará_ pro"nta em dois anos e meio. _ .
.
Turismo - A- Linha Verde, segundo o govemado:t:, é
urna estrada importante para a Bahia, "pois será um Chamariz
enorme para os projetes turísticos". António Carlos afirmou
que os proprietários de terras à margem da rodovia terão
de dar sua contribuição pelas melhorias que serão feitas.
O Estado da Bahia entrará com parte dos recursos e
a União com o restante. uvou fazer. força para a ~~ra_ sair
e espero contar com o apoio do GOVerno Federal, já_ que
o Presidente prometeu que a Linha Verde será incluída no
Orçamento da União nos _ptóximos dojs anosn, afirinou.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo_ a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para
a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

REQUERIMENTO N' 219, DE 1991
Votação, em turno único, do Requeriinento n'-' 219, de
1991, de autoria do Senador Gerson Camata, solicitando, nos
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termos regimentais, a transcrição, nos Anaís-do Senado Federal, da palestra proferida pelo engenheiro EmOio Alves Odebrecht, na Faculdade de Economia e Administração da USP,
no dia 8 de inaio do corrente ano.

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 27, DE 1990
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 27, de 1990 (n' 6.821/85, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que confere à BR-369 a denominação de "Rodovia Presidente Tancredo Neves", tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 114, de 1991, da Comissão
-de Serviços_de_~nfr~~Estrutura.

·-3PROPOSTA DE EMENDA Â
CONSTITUIÇÁO N' 9, DE 1991
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
â Constituição n<.> 9, de 1991, de autoria do Senador Ruy
Bacelar e outros Senhores Senadores, que estabelece a cOincidêncfa de-eleições para Pre-sidente e_Vice-Pre$idente da Repú-blica; Senadàr e Deputado Federal, a partir do ano 2000,
e para ·governador e vire-governador, deputado estadual e
Distrital, prefeito, vicé-prefeito e vereador, a partir de 1998.
(4~ sessão de discussão.)
-4PROPOSTA DE EMENDA Â
CONSTITUIÇÂO N' 10, DE 1991
'Dl.SéusSao;em primeiro hirilo, da Propõsta de Emenda
à.Consfituição n<.> 10, de 1991, de autoria do,Senador Marco
Macíel e outros Senhor.es Senad.o.reS:, que _acrescenta parágrafo
ao art. 159 e altera a redação do inciso Il do art. 161 da
Const~tuiçã? Fe~eral. (4! sessão de discu.ssão.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 15 minutos.)

·O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, convencido das vantagens ou da superioridade do sistema parlamentar de governo, espero a oportunidade de votar por sua
adoção em termos deffnitivos e adequados. Assim declarando,
quero, entretanto, assinalar que não experimento a mística
das formas políticas. Não acredito que nenhuma delas seja
ideal. Ao contrário disso, tenho sempre presente ao espírito
a advertência que nos deixou Rui Barbosa com seu saber
e sua experiência: "as formas políticas são vãs, sem o homem
que as anima". Vale dizer que se não se aprimorar a educação
política, importa pouco qtie façamos a substituição do sistema
de governo. Mas, admitindo que· se vai promover modificação,
inclusive na educação da vida pública, perservero na idéia
de que conveniente será ao País a substituição do sistema
presidencial pelo sistema parlamentar de governo. É irrecusável que o sistema parlamentar oferece vantagens, conveniências, sobre o de natureza presidencial. Começa que no
sistema parlamentar de governo se dá a impessoalização do
poder sem despersonalizá-lo. O exercício do poder deixa de
ser individual e se torna coletivq, basta a presença e a ação
do gabinete, do ministério. Já aí_é sensível a vantagem, porque
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o sistema reduz o poder pessoal, e o faz porque mesmo o
presidente do gabinete, se tem uma posição de consideração
diante de seus companheiros, não exerce sobre__ eles, nem
sobre a Nação, o poder comumente ilimitado de que se investe
o Presidente da República nos regimes presidenciais.
A par disso, no sistema parlamentar de governo o próprio
chefe do gabinete desenvolve suas atiVidades com a participação de todo o ministério, normalmente composto, nos países
de regime pluripartidário, de elementos oriundos de diversas
agremiações. E como cada Ministro ou membro do Gabinete
também responde perante o Parlamento, a atiVidade de cada
qual deles obedece a critérioS -diferentes dos que são verificados no regime presidencial. Coletiviza:-se a ação de governo,
permitindo que muitos atuem concomitantemente. Nem_ por
isso se estabelece desordem, porque se o regime iro-pessoaliza
o exercício do poder não o despersonaliza, como ilegível,
visto que o chefe de gabinete tem posição preponderante.
Processa-se, assim, transformaçãO substancial de um para
outro regime, e nessa mudança permite-se maior participação
da comunidade. Demais, no regime parlamentar as crises são
no:rmalmente superadas sem graves abalos na estrutura da
sociedade.
E mais, aínda quando ocorre grave crise, opera-se a sucessão no poder sem que pertubaçóes sejam transferidas â sociedade no seu conjunto. O mecanismo- parlamentar permite
a substituição no governo, sem que muitas vezes a_sociedade
sinta a extensão do fato ocorrido.
Não é de subestimar-se também que no regliDe parlamentar pode haver a sucessão no governo, a mudança do
ministério, continüando a administração regularmente sua atividade. De fato, onde efetivamente funciona o regime parlamentar, a atividade administrativa prossegue alheia às mudanças ocorridas no plano superior da organização d9 gov~f!!O.
Essas e outras vantagens iridicam a conveniência- de examinar-se a possibilidade de_ introdução no País do sistema parlamentar do governo.
Mas reconheço, também, que esse sistema exige pressupostos ou condições sem os quais não funcionará regularmente. Essa circunstância é que me tem aconselhado a refletir
longamente sobre as condições em que poderemos a dotar,
na atualidade brasileira, o novo regime. os-precedentes históricos_ do País ainda mais nos recomendam cuidado e reflexão.
É do conhecimento desta Casa que houve um esboço de parlamentarisr() no Império. Em realidade, não corporificou exatamente o sistema, não lhe deu vitalidade, nem o consolidou.
Apesar da sucessão de ministérios, o que se verificou foi o
exercício pessoal do Imperador. Os partidos não se fortaleceram; ao revés disso, foram instrumentos submetidos â vontade do Imperador, que os fazia vitoriosos _ou· derrotados.
A realidade histórica nos mostra que ora d_ominava o
Partido Liberal. ora o Conservador, não pela força autêntica
de seus elementos ou militantes, mas, notoriameri:te~ segundo
a intervenção da vontade imperial. Essa foi a observação que,
entre outros, fizeram duas grandes figuras da época: Rui Barbosa e Joaquim Nabuco_. Essa é a realidade que o período
do Império nos retrata. De tal modo se verificava o fenómeno
da mudança inesperada dos Ministérios ou da indefinição dos
partidos e de seus representantes no Governo, que a História
consagran que nada se parecia mais com um luzia do que
um saquarema no poder. Não havia nítida diferenciação de
posições entre os partidos políticos.
Na República tivemos- e já eni nOSSo tempo - a experiência ·que sucedeu à renúncia-do Presidente Jânio Quadros.
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A crise conduziu â reforma da Constituição e à votação do
Ato Adicional n"' 4, pelo qual se instituiu o sistema parlamentar
de governo. Posso dizer mesmo, que então se pretendeu estabele~r claramente o sistema parlamentar de govern-o, que
no Império se praticou sem que a Constituição re3lmente
o houvesse instituído.
O Sr. Hugo Napoleão - V. Ex~ me permite um aparte,
nobre Senador Josaphat Marinho?
O SR. JOSAI'HAT MARINHO- Ouço V. Ex•, nobre
Senador Hugo Napoleão.
O Sr. Hugo N3:pºIeão- Et:nin_ente Senador Josaphat Marinho, não falo aqui como Presidente nacional do Partido
da Frente Liberal, até porque não deveria e- não deverei emitir
opinião nesta condição, pois quero antes, ouvir o meu Partido
e·saber da sua posição. Falo, sim, pessoal e individuãlmente,
mas, antes disso, como seu atento aluno e assíduo ouvinte.
Em síntese gostaria de dizer que participei, Com muito orgulho
e com muito entusiasmo, na Assembléia Nacional Constituiitte, rião Só da SUbcomisS;~O do Poder ExecUtivo, ConiO
da Comissão de Organização dos Poderes e Sistema-de Governo, assim como dos debates na Comissão" de Sistematização
e no Plenário da Constituinte. Não creio, que o atual debate
sejã. inócuo --:- longe disso _-:- e nem que seja ino'poT-tuno
ou intempestivo, eis que as "idéias devem sempre brotar para
o bem da mente dos seres humanos. Mas eu, que me co-nsidero
presidencialista, acredito que possa fazer um vaticínio tenebroso. Se, por acaso, vier ou se viesse a ser implantado o sisteri13.
parlamentar, talvez nos víssemos constrangidos a assistir àquilo que assistimos no parlamentarismo republicano. Tivemos
três excepcionais persorialidades à frente dos gabinetes Hermes Lima, Brochado da Rocha e Tancredo Neves -todos
por poucos meses; e, depois de três ou mais crises sucessivas,
o -povo, em plebiscito, escolheu o pfeSídencialismo. Teriho
meus receios e fundados temores para concluir as niinhas
observações- que isso volte a acontecer, se vier a ser adotado
o sistema parlamentar. Nada mais deve este aparte conter
s~não__---: aí, sim a inCoritida admiração por V. Ex~

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Muito obrigado a V.
Ex•, nobre Senador Hugo Napoleão, cuja ílltervenção recebo
nãO como a de um discípulo, mas como a do Presidente do
meu Partido. Quero, entretanto, dizer-lhe que confio em que
não se repita o equívOco de 1961, que determinou a anulação
do regime parlamentar com o plebiscitá de 1963.
Como dizia, votado o ato adicional estabeleceu-se o regime parlamentar. Não direi, como tantos dizem. que foi inútil
o estabelecimento do regime parlamentar naquele momento,
pois não sabemos que conseqüências adviriam ao País, na
crise político-militar daquele instante, se o Parlamento não
houvecsse tido a $_abedoria de encontrar u_ma solução constitucional e impeditiv~ de intervenções abusivas.
Certo é, porém, que a solução foi de emefgência, e não
se criaram, em seguida, as condições próprias â manutenção
do regime parlamentar de governo. Quem acompanhou aquele período o sabe, quem tiver o cuidado de ler o livro de
pesquisa do professor Vamireh Chacon, que abrange toda
essa época, há de ver que faltava espírito parlamentar a boa
parte dos elementos que integraram os gabinetes nesse período.
Ademais. os contrastes. as divergências entre os ministros
indicavam a impOssibilidade de ação ordenada, uniforme dentro dos ministérios. É doloroso ver-se, por exemplo, o drama
aue viveu, nos seus últimos momentos, G3binete Brochado
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da Rocha, chefe de um ~ó gabinete. A angústia ressumava
de suas palavras, sentindo que não tinha condições regulares
de exercer o poder. E não o podia por diferentes .razões,
mas sobretudo, porque os partidos não funcionararit" adequadamente, e o Presidente da República, por sua vez, procedia
abusivamente.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite V. Ex•.um
aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador Josaphat Marinho, noto uma tônica -ná aiscurso de V, Ex~ É que estaria
o orador defendendo uma preparação ideológica, uma prepa-_
ração emocional, polítiCa, mofãl para o parJamentâris~o: ~s.
sim, como se quisesse. dizer mais indiretamente que o País,
para ingressar no parlamentarismo, precisaria de preparar-se
para tanto, inclusive aO qtie concerne aos grêmios partidários,
que deveriain estar aptos ao novo sistema. Parece_ que essa
é a tónica do discurso· de V. Ex~ E, no entanto, na fala que
V. Ex~ prolata agora, no Senado Federal, ressalta, também,
uma análise histórica da maior impOrlânçia para ji.IStifiçar que,
na oportunidade em que experimentamos_ o parlamentarismo,
em 1961, o sistema ilão fUnciOnou de modo satisfatóriO, exãtamente pelo despreparo em que se encontrava a Nação, o
que não quer V. Ex• que venha a repetir-se neste exato momento. Mas temo eu- agora, como aparteante do destacado
discurso de V. Ex• ---:-_que o Brasil esteja caminhando exatamente para a mesma condição daquela época. Isso porque
o Governo Federal, atuando de modo tresloucado, atuando
inadvertidamente em relação às questões sociais, ignorando
fenômenos analisados pela Sociologia ou fenômenOS -apalisados dentro dos critériOs políticos da Ciência Social, envereda
por uma iiwiabilidade que poderá chamar o parlamentarismo
mai~ cedo. Sei que V. Ex~ - cOiil.o eu- é contra essa antecipação, porque não poderemos fazer do parlamentarismo um
golpe de Estado, um impeachement disfarçado. O parlamentarismo. há de encontrar a Nação madura para ajustar-se a
ela e levar o Estado para uma concepção de maior segurança
política malar segurariça sõcial. Mas estou com medo, exatamente pela análise de V. Ex•, tocando na ferida do passado
estou vendo a ferida do presente. Mais grave do que a renúncia
do Pr_esidente Jâni_o Quadros, que terminou por jogar o País
num parlamentarismo inadequado, então, porque a Nação
não- estava preparada para ele, pior do que a renúncia é o
caminho pelo qual se joga agora, quase sem rumo e sem
perspectivas o Governo do Presidente Collor de Mello. E_
o meu medo, Senador Josaphat Marinho, é que de repente
tenhamos de, por uma imposição política, social ou a questão
emocional da Nação, outra vez recorrer a um parlamentarismo, tendo como instrumentos básicos partidos fracionados
ideologicamente, como ficou constatado, inclusive, nas duas
últimas votações do Congresso Nacional, quando os partidos
não conseguiram guardar a unidade, nem a unidàde gov.ernista, nem a unidade de oposiÇãO para votar uma matéria,
de certo modo, muito simples. A palavra de V. Ex• é, acima
de tudo, madura, é uma palavra sábia. Mais que o Senador,
fala o professor. E hoje, fazendo essa análise, recorrendo
a essa pesquisa, V. E~. no entanto, deixa um calafrio na
espinha dorsal de cada um dos seus pares. Isso· pela comparação da renúncia de Jânio e a loucura de então, __ com os
caminhos que agora o Governo escolheu_ para destruir, destruir, e destruir sem nada fazer, deixando a população atónita
e as forças do País absoluatamente prejudicadas péla falta

e
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de perspectiva no comércio, na indústria, no setor financeiro,
na vida política e, notadamente, na vida educacional, na vida
cultural do País. O Governo atingiu a Educação e a Cultura
de um modo bárbaro, de tal sorte que o desastre é tão grande
que comparo uma ferida a outra, e acho que o parlamentarismo terminará por chegar terapeuticamente. Obrigado a
V. Ex• Desculpe o alongado do aparte.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- V. Ex•, nobre SenadQf
Cid Sabóia de Carvalho ...
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Senador Josaphat
Marinho, a Mesa acompanha com muito interes'se o pronunciamento de V. Ex~, mas sente-se, constrangidamente, no de~
ver de avisá-lo que o seu teinpo se esgotou:
,·
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Mal comecei, Sr. Presidente! Peço a V. EX' a tolerância que for possível, nesta transição do presidencialismo rígido para o parlamentarismo mais
democrático.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) rante; sim.

A Mesa é tole-

. O SR. JOSAPHAT MARINHO- Como dizía, nobre
Senádõf Cid Sabóia de Carvalho, V~ .Ex~ interpretou com
muita agudeza o fio do meu discurso. E até antecipou conclusões a que chegarei.
Efetivamente, as reflexões que trago a esta tnbuna visam
não a inviabilizar a adoção do:- regime parlamentar, mas a
abrir caminhos para a suá admissibilidade em termos próprios.
Se fracassou, por falta de condições adequadas, o regime paflameritar .instituído em 1961, cabe-nos, nesta hora, buscar
as c:o_ndições próprias para restabelecimento duradouro do
regime.
Não parece, porém, que essas condições estejam criadas;
ou sendo criadas. Diria, mesmo, fazendo uma crítica serena,
que não parece sequer que a cómpanha esteja se orientando
na linh;;~. mais própria a criar essas condições, a gerar os esclarecimentos que a Nação reclama para passar de um a outro
sistema de governo.
Se queremos adotar o parlamentarimos, ·de certo só o
queremos em termos definitivos, na medida em que for possível, dentro da vida política. Para tanto, creio que precisaremos, antes de tudo iniciar a reforni"a do quadro partidário
brasileiro. É preciso que sejamoS cap-ãze.s de dar um mínimo
de unidade, de vida programática, de disciplina consentida
à ação dos partidos.
Não poderemos imaginar a pü"ssibilidade de estabelecer
o regime parlamentar de governo com os partidos na situação
em que se encontram, vivendo a notória heterogeneidade que
os divide e gera contrastes tão assinalãveiSita-atração de seus
componentes.
Precisamos, por outro lado, levar ao homem do povo
os esclare_cimentos sobre qual é a diferença entre o regime
parlamentar e o regime-presidencial e como pretendemos estabelecer o regime parlariientar. Precisãm-os etuCiâar Se o regim-e
parlamentar é compatível com a Federação, e se será logo
extensivo aos E&tados. As dúvida$ correm, ainda agora, entre
doutrinadores e políticos. Se entendemos que pode, é do nosso
deVer elucidar a opinião da Nação. Impõe-se que digamós,
publicamente: como ficará, instítufdo o regime parlamentar,
a posição do Supremo Tribunal Federal, pois se sabe que,
de regra, nos regimes parlamentares, o controle dã constitucionalidade não é jurisdiciOnãl, mas político. Não há incompatibilidade, parece-me , porém se temos a tradição do controle
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jurisdicioiial de consthuCionalidade, devemos fiX-ar a iffiagem
exata do que desejamos, para que não haja equívocos, fiosdias de amanhã, prejudiciais à tranqüilidade pública e ao resguardo dos direitos estabelecidos.
- --

O Sr. José Richa --Permite V. Ex~ um

iparte?-

0 SR. JOSAPH-AT MARINHO- Nobre Senador, terei
muito prazer em ouvi-lo.
O Sr. José RiCha- Toda a Casa, não apenas-- eu, ouVe
com muita atenção o discurso de V. Ex\ pelo respeito, pelo
talento, pela experiência que te ln v. EX\ a q-u-em; ao I6ngo
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hoje, é um dos países onde se tim a melhor e mais bem
elaborada estrutura partidária de todo o mundo. As experiências que V. Ex!' relata como parte das suas preocupa-ções,
a do Império e a experiência· de 61, eu não considero válidãs
por uma razão:· a experiência do Império foi mais uma conces:.-são do absolutismo do Imperador do que propriamente uma
coisa negociada politicamente pela Nação naquela ocasião.
Por quê? Porque não há nenhuma lei que tenha instituído
na ocasião do Império o sistema pai18.mentar; não havia, portanto, um modelo através do qual se pudesse praticar um
bom parlamentarismo, mas, apesar disso - e é aí onde eu
queria chegar - , apesar disso a precariedade de um modelo
que-não foi negociado, em que não havia regras, não havia
lei, assjm mesmo funcionou muito melhor o Império no perfodo parlamentarista do que o resto da história imperial brasileira. Quanto à experiência de 61, todos sabem - sobretudo
nós que fo-mos- contemporâneos do ePisódio de 61, reD.úD.Ciã
do Presidente Jânio Quadros e -sUai c-onseqüê-ricfãs -não
houve nenhuma preparação, nenhuma negociação. Naquela
época o parlamentarismo foi colocado como um remendo institucional para resolver o impasse que havia sido criado entre
os_militares._Então, não houve uma negociação, um consenso,
e pa.damentarismo. Mas, mesmo assim, com toda a precariedade, ainda considero a melhor equipe de governo destes
cento a pÇ>Ucos anos de República preSidencialista nesse ano
e meio de parlamentarismo. Foí uma das mais gabaritadas
equipeS de Ministros que tivemos. Por quê? Porque não nasceu ·
da vontade do Presidente a escolha dos MinistrOs é Sím da
negociação e.·ntre partidos, e os partido·s procuraram indicar
o que havia de melhor no seu seio - San Thiago Dantas,
Gabrid Passos, Franco Montoro, UlysSes Guimarães, e uni
elenco enorme de brasileiros-dos mais notáveis. Houve algumas conquistas importantes, como o salário família, rimá 1no~
vação _da Constituição de 46 e que só nesse breve períOdO
parlamentar se introduziu, avanços-sOciais como a siiidicà-·
lização rural; e tantas outras conquistas que s_e deveram a
um _a_no e meio de prática, e assim mesmo muito precá-ria,
do sistema parlamentar. Por isso, quero concordar com V.
Er-, quando também me coloco entre os que se preocupam,
tanto quanto V. Ex\ com os riscos. Mas acho que vale a
pena correr alguns risco_s, porque estou absolutamente _convencido de que esta cultura polítiCa paternalista, fisiológica,
que impera no Brasil e todas as demais mazelas que nos impedem de encontrar o rumo do crescimento·· com a justiça social,
isto que considero vícios arraigados a --nOssa Cultura POiítfcã-não haverá condições de serem superado_s esses vícios enquanto não tiverrii.bs a ousadia e a coragem de começar mudando
o sistema de governo, porque aí vamos começar uma vida
nova e, então, talvez vá ressurgir em mim a esperança de·
que este País tenha conserto. Muito _obrigado a V. Ex~ pela
conces_são do aparte.

dos anos, todos aprendemos_a admirar. E o ouvimos coni
muita_ atenção porque sabemos que a sua contrihuição â vida
pública, como seu passado demonstra, é uma experiêiicia: Que
precisamos aproveitar, e ap-rOVeitar muito· bem. Concordo
com todas as preocupaçõ_es_que V. Ex~ velii-cOlõCando a respeia
to do debate que mal se inicia, na Nação brasileira, a respeito
da conveniência ou não_de se mudar o sistema de governo.
De minha parte, amadureci, sobretudo, nos últimos 5 anos~
desde que iniciamos, já riã. campanha eleitõfal pela Constituinte, em que fui candidato a Senador e já o sabiaque Se"ria
Senador COnstituirlte -:....::·rui uiil dos poUcos que; 3.1iás, no
meu estado, colocou temas pertinentes à discussão. Um do!'
temas que coloquei em discussão durante a minha campaJ1!1a
foi, precisamente, ã fi6SSibílidade d6-mU.âaiO Sistema do;:: governo. Até imcigirieí que, com--riiirihã ])Qa-fé; que --é rermanente, que na ConstitUinte pudéssemo_s tomar a dectsão de
implantar o parlamentarismo e dar um período de ..:""rência
para que preparássemos o_ País. Então, fui um dos primeiros
a apresentar emendas e sugestões. E a primeira emenda que
eu apresentei foi preCisamente essa, de inStituír â parlamentarismo a vigorar oito â.hõS tlepois, isto é, em 1994. A errienda,
naturalmente, foi rejeitada. Eu me c_omportei dessa fõi'ma
exatamente porque comungo das suas mesmas preocupações,
exatamente as mesmas que o parlamentarismo exige alguns
pressupostos como tecnoburocracia profissionalizada, estável,
ingressando no serviço público através_ de concurso, ascensão
através do mérito al"é o carg_o de secretário-geral, de t_al forma_
que, nas crises polítíCãS e quedas de gabineteS, apenas o MiriiStro e um ou dois auxiliares diretos. Chefe de gabinete, ou
oficiai de gabinete, seriam também demitidos junto com o
m.inlsttõ. E o restO da estrutura permaneceria: "intocáVel. Também concordo com V. Ex~ que os partidos polítiCos são o
pulmão através do qual funci"ona O srstern:a-parlamentar. Só
que meditando, _estudando príndpalment_e a questão, conp.ordei com muita-COisa que li, principalmente com o que escreve
Juan Lins, um cientiStas político espanhol naturalizado americano e professor de uma das suas ~Diversidades, se não me
engano, a Universidade de Yale. E ele diz, claramente, que
são pressupostos imprescindíveis à prátkã. do bom parlamentarismo: a tecnoloburocracia profissionalizada e estável e os
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço a V. Ex•,
partidos políticOs. Só que eles não são causas, eles são efeitos
e não causas do parlamentarismo. E isso·para niini foi defini- nobre Senador José Richa, o valioso apã.rte e, em grande
tivo. Por quê? Porque não há um sistema presidencialista parte, a ·concordância com as pondera-ções que venho desenque se possa dizer em qUalquer parte do mundo que se permite volvendo. Não quero mesmo-- contrariá-lo, até porque não
o bom funcionamento dos partidos políticos-. Não há em ne- quero aqui fazer o jogo dos -presidencialistas. O que desejo nhum país, pelo contrário, Oitde há parlamentarismo é que é que se criem as condições próprias para que o regime parlase tem partidos fortes; e "ele não é um pressupostos sem o mentar de governo se institua em caráter de sobrevivência.
que não se pode implantar o sistema. A Itália não tinha nenhu- Para isso, ponderaria que nem tudo, naquele período, de
ma experiência partidária: saía da monarquia, guerra, ditadu- 1961 a 1963, foram flores; ao contrário;- há grave-s equívocos. _
ra, partido único e, entretanto, imediatamente após a guerra, Os primeiros-ministrOs perniitiram ~a intervençãO abusiva do
instituiu o sistema parlamentar e os partidos foram organi- Presidente das República. Este impugnou nomes para a formazados depois da implantação do sistema parlamentarista ·e, ção do- do Ministério, a tal ponto que- houve momento em_
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que um senador, escolhido para chefiar o gabinete, desistiu

com que se autoriza a criação ·cte novos partidos ·políticos

de fazê-lo, tal a resistêncía do Presidente da República aos

no Brasil. De modo que fica, realmente, algo extremamente

nomes para a constituição do ministério.
Por outro lado, há que notar-se que os partidos, nos
quase dois anos de funcionamento e embora fussem de caráter
nacional, não se fortaleceram. não adquiriram fisionórrii3. própria. Conseqüeiltemente, o que desejo é que, para o futuro
que aspiramos seja de caráter parlamentar, não se reproduzam
os vícios do passado_recente_.
O Sr. Maurício Corrêa - V._ Ex' me permite um aparte?

difícil para a adaptação do parlamentarismo com essa enorme
facilidade para a criação de partidos políticos, como dispõe
o art. 17. _Aprovado o sistema parlamentar pelo povo brasileiro, aí sirrr; teremos que fazer uma revisão constitucional
para valer, para modificar os dispósitívos cónstitucionais adaptando-os ã realidade do texto constitucional vigente. Por conseguinte, endosso plenamente as suas preocupações, porque
vejo niSso, inclUsive, gUe não-vaí atrasar a "implanfãÇãO do
parlamentarismo no Brasil, se o povo brasileiro na consulta
responder pelo "sim", porque teremos de fazer essa revisão
a_ adaptar. No Inais, e -exatamente- para cumprimentar pela
propriedade com que V. Ex~ coloca o tema neste instante.
Lembra, aqui, um fato históiicO o- noOre senador José Richa,
de quem discordo um pouco. É que, no Segundo ImpériO,
a experiência de Gabinete foi altamente salutar~ ela foi espeta-:-_
cular, eu diria, porque se examinarmos o período do Primeiro
Império, vamos anotar sucessivos conflitos, de toda natu;rez_a,
conflitos esses que culminaram inclusive, com o fªmoso 1831,
d
d I bd
d
d
quan o Dom Pe ro a icou o Trono em favor e_ seu
filho, então com cinco anos de idade, e que se tomou, ainda
na menoridade, 0 Imperador do Segundo Império. Sbrtié"ilte

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Com prazer, ouço V.

o Sr. Maurício Corrêa _ Lamentavelment~_.l __I!~Q pud_e
ouvir 0 início do discrus_o de __ V~ Ex~, mas, -pelo núcleo dele,
deu para perceber a ansiedade em que V. Ex~ vice acerca
de alguns acertos que terão que ser efetivados antes da implantação do sistema parlamentarista no Brasil. Acresc;ento que,
além dessas· perpleXI'dades que V Ex~ revela com a" quais
·
- -- --- ""-comungo, ainda tenho que agregar__a _pe!sistente_ posição do
meu partido com relação -ao sistema -presidencialista. RadicaIismo esse que começa a sofrer rachaduras na sua .«;:;st_rutura,
porque no último encontro que tivemos aqui em Brasflit~.
0 próprio GoVernador Leonel Briz_ola admitiu a __ái,~c:u~são
a nível de posicionameruo de nós outros que integramos- 0
pensamento em direção do governo de gabinete. Mas, nobre
Senidor Josaphat Marinho, 0 art. 2 ~ do Ato-dàs);HSposiçõ'es-Cónstitti.ciorials Transitórias é claro quando faz referência aoplebiscito: quaitto à forma-: República ou Monarquia constitucional; e o sistema de governO: parlamentarisino ou pr~"irlP.lJcialismo. E, no art. 3~, quanto â revisão cQnstitudon:al. Dirse-á que a revisão_ constitucional nasceu sem nenhum,_a viricUlação ao plebiscito estabelecido anteriormente .no art.,29 Ol!ero
crer que a opinião de v. EX~ é a de que a revisão deve ater-se
ã resposta que for· dada ao plebiscito~ porque essa também
é a posição de Paulo Bonavides. Esta é ?.posição, enfim,
st'
de quase a mal'on·a dos qu epensam alto em matén'a de coi0
tucionalismo no Brasil. Muito bem! V. Ex• salientot,t_, af, algo
extremamente importante, que -é ·a rédifinição da estrutura
doSupremoTribunalFederal,porqueaquitemo-sfaladomuito
na medida provisória, e vejo que alg!JnS que defendem a idéia
obre Senador Josaphat Mart'nho
das reedl.ço·es ·m··defint'das
- 'n
'
que na Itália, além do prazo constitucióiiãl ser de 60 dias,
há possibilídades de outras _reedições. E V. Ex• disse, com
propriedade, que ali o controle da Corte COiiSiitllciónal se
efetiVa de modo político, enquanto que aqui há. o controle
constituc_ional das normas legais, o que é totalmente diferente.
Tanto é··que lá se encontrou uma solução_ para adequar a
questão, enquanto- no_- Brasil, por haver esse controle, a questão é totalmente d_iferente. Aqui é o Sllpi'eino que vai inter- ·
pretar o artigo. E acho que a perplexidade de V. Exi é justa,
porém, de acordo com essa -doutrina que se ·alastra nõ-Brasil
e que queremos inclusive adensá-I_<:!._ com posições que serão
aqui colocadas para nós - já fizemos coriVlte-, ãfi"3Vés da
Comissão de Cons_titUiÇão, Jus_tiça e_Cidadania- pelo professor ilustre da universidade: d~ Usboa, Jorge Miranda, que
viveu a experiência de_reforma constitucional portuguesa, do
professor Verduc, que'também teve essas experiências, uma
das maiores autoridades exatame-õte nos dois países que passaram por isso. De mod_o que será um momento adequado para
isso. Entendo que terá que haver adaptações na Constituição,a começar, nobre Senador Josaphat Marinho, por essa preocupação que V. Ex• manifesta acerca da excessiva permissivídade -

a partir .:.: 1847 é que se implantou, na verdade, o sistema
parlamentar no Brasil, naquelas condições porque o Imperador autorizou o Conselho a, na verdade, ser o Chefe de
Governo no-Brasil. Portanto, acho que se n~o \'ale a experiéncia de 1961, com o colapso daqueda do presidencialismo
pela implantação do parlamentarismo, uma fOrma apenas cirúrgica p'1ra resolver o problerria, temos a experiência iniperial, a partir de 1847, que foi extremamente salutar, em qiie
os partidos se revezavam no poder, ora o Liberal, ora o Conservador. De sorte que aquelas- questões relativas às pressões
políticas era solucionadas quando o Gabinete mudava e implantava-se uma nova programação para a administração pública brasileira. Também, Senador, para concluir esse aparte
que se alonga, eu diria que-não ferilio preoC:upãção com essa
especulação que os presidencialistas procuram jogar contra
nós, sobre o fato de que estamos desmoralizados no Pa-ís
a tal ponto que se se disser ao povo brasileiro que quem
vai martdar é o Parlamento, aí é que não haverá parlam entarismo. Nada mais injusto~ na_da mais iníquo, porque o reg:!rne
parlamentar, esse, sim, é o verdadeiro regime domocrático,
porque povo elege os deputados, ós deputados traçam 0 programa que o primeiro-ministro terá de cumprir. Portanto,
cumprimerrto V. Ex• e me desculpe se atrapalhei o raciocínio
de V. Ex• e a excelência do seu pronunciamento.
. O SR. JOSAPHAT MARINHO__:_ Fique tranc[üilo, nobre
Senador Maurício Corrêa, V. Ex• nunca atrapalha, ~.ó ajuda.
Agradeço-lhe a bondade do aparte.
Espero mesmo que em outro momento possa situar o
problema do plebiscito e da revisão constitucional, que um
eoutro_serão mais do que suficientes para um pronunciamento,
que já não cabe no desdobrar deste mod_e.$tO discurso.
Queria apenas assinalar que no Império nem tudo foi
assim. Na verdade, os-partidos não se revezavam no poder.
O Imperador era que"In os reyezava no poder. Quando lhe
parecia necessário fazei descer o Partido Liberal e subir o
Partido Conservador, ele o fazia. E, no curso do tempo, liberais se tornavam governo, conservador se torvam oposição,
não por vontade própria, não por poder próprio, mas pela
manipulação da vontade imperial - esta é a verdade. Não
cabe, agora, aqui, entrarmos mais nessa indagação do passado.
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O que assinalo, mesmo à luz do aparte de V. EX• e da
intervenção do nobre Senador José Richa, é a conveniênciá
de serem criadas as condições que superem os equívocos do
passado. Este é o problema.
No momento em que criticãrifos- õ OSisteinã-presidencial
por seus equívocos, desvios e distorções, precisamos não-imitá-lo e, de certo modo, nós o estamos imitarido. Ainda não
tivemos capacidade de unir os parlamentaristas, para encaminhar ordenadamente o movimento. São 3 ou 4- grUPos, operando separadamente.
De maneira que Se crfã 'Situação extremamente (ie:tigósa
para a orientação da campanha que deve desaguar no estabelecimento do regime parlamentar de governo.

o-sr. Mauríco Corrêa_--:- Permite v.

Ex~

um aparte?

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não, nõbre Senador.
O Sr. Maurício Corrêa- Perdoe-me V. Ex', pois manifestou contrariedade, em parte, a respeito da recordação histórica que fiz aqui e com a qual prefiro ficar, nobre Senador
Josaphat Marinho. H"avia isso, más o _Imperador tentava conjurar as crises. E eu lhe perguntaria, por exemplo, sobre a

queda de Cotegipe, que caiu porque não queria a abolição
naquele instante. Tanto é- que a Princesa Isabel, um dia, procurou-o e disse-lhe: "Como é, Barão, ganhei ou não ganhei?"
- Ele disse: "Vossa Alteza ganhou, mas perdeu o trono!''
De sorte que havia sempre a preocupação do Imperador em
conjurar crise através da transposição de partidos no poder.
Evidentemente sob a sua vontade.
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O Sr. Hugo NB.põleão- Recebo sempre com alegria____:_
pei-doein-me nobre Senador e nobre Presidente pela intervenção- e sei que V. Ex~ faz isso com estima real, que também
_
devoto a V. Ex~
O Sr. Esperidião AritiD :_-Com estima real e cOril absolutacompreensão para com o desforço que V. Ex~- acaba, de praticar, urna vez que não for uin aparfe, foi um deSforÇo prontOe ímediato.
_
__ __ __
.

O Sr. Hugo Napoleão- V. Ex~ ficou com medo do vaticfnio tenebroso que estabeleci há pouco:o Sr. Esperidião Aniin.....:. Continu.ãndo, o Senador José
Richa tem reunido esse grupo com o objetivo de chegar a
um termo r~o~vel, factível e que, de alguma maneira, r~pre
sente um ganho para o sistema -de governo no Brasil. E dentro
desse enfoque .:....__sem a pretensão de convidar V. Ex~, porque
~ão ~ou -sócio-fundador, ·sou_ apenas u·m dedicado integrante
desse grupo, um apre-ndiz-, gostari_~~ que V~ Ex\ com as
luzes que usou hoje de maneira tão soberba e abundante
em seu pronunciamento, afudasse no sentido de que esses.
neófitos consigam descobrir, nos cantos menos claros dessa
questão, o melhor caminho, porque há de ser, certamente,
pela elucidação e pela colocação correta de dúvidas que vamos
chegar a um termo melhor do que este, de um presidencialismo
inacabado, que estamos a viver. _Finalmente, espero que esse
tema volte muitas Vezes com essa moderação com que V.
Ex~ soube tão bem cunhar este seu pronunciamento sem dar
a idéia de que o tema é uma proposta messiânica, uma pana.:
céia, e sim, uma proposta de evolução racional para um sistema melhor. Meus cumprimentos a V. Ex~

me concede um aparte . ' , -o SR. PRESIDENTE (Mauro BenevilíeSj .2:N'obre Sena,
_
'
dor Josaphat Marinho, a Mesa, de forma constrangida, adverte V. Ex~ embora reconhecendo o brilhantismo do seu pronunO SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não, no6re Sena- ciamento e das inteJ;Venções dos_ e(nínentes SenadOres que
dor.
estão, acredito, ilustr~ndo o brilhante pronunciamento de V.
O Sr. Esperidião Amin - DesejO,- até- para -enriquecer Ex•, porque ainda temos umã Ordem-do Dia a culnpiii.
o meu currículo, participar com modesto e, se possível, modeO SR. JQSAPHAT MARINHO - Buscarei atender a
rado aparte ao belo discurso que V. Ex~ profere nesta tarde
no Senado. Quero -dizer-lhe que recolho do pronunciamento V. Ex\ Sr. Presidente, na justa ponderação que acaba de
.
.
._ .
de y. Ex~ uma valoros_~~:ijina co~tribuição à causa do parlamen- fazer.
Agradeço
ao
nobre
Senador
Esperidião
Amin
Os Subsítansmo, porque há vánas manetras de deduzir-se um teorema.
Uma delas é a dedução por redução ao absurdo, ou sej~. dios que trouxe a este pronunciamento e, Sobretudo, o uso
da expressão: "não se quer criar no Brasil, .com o parlamenfazendo o papel parecido com o de "advogado do diabo"
ajuda-se muito a que uma boa tese percprra um bom caminho: tarismo~ uma panacéia''. Este é outro cuidado que precisamos
que nem sempre é o mãis curto. Por essa razão, eu queria ter. Devemos deixar claro que pretendemos o melhor regime
trazer duas contribuições ao raCiocínio de V. Ex•, muTto lúcido, para dar o melhor ao País, e que essa mudança não é uma
c<!mo sempre, a respeito desse tema. Primeiro, uma informa- panacéia parã resolver todas as questões nacionais, no dia
çao, prestando uma homenagem, com isso, a um_ amigo e seguinte.
-Essa falsa hipótese, ou essa ilusão, tem prejudicado enora um grupo de pessoas que estão pensando seriamente em
como chegar ao máximo denominador comum sobre sistema memente a prática da ConstituiçãO de 1988. GeroU-se a convicção de que, no dia seguinte -à sua prOmulgação, os problemas
de governo·~ particularmente o parlameritarismÕ, mas n-ão
necessariamente. E com issO relido minha home-n-::tgem aO- nacionais estariam sendo resolvidos. A tal ponto isso se verifi. Sen-ador José Richa, que fez reunir há cerca de quarenta dias, cou que já agora, com a frustração, estão faltando defensores
um grupo de pessoas, inclusive presidencialistas, que defen- da Constituição. Há muita gente atribuindo grandes males
dem o presidencialismo quase tão arraigadamente quanto o do País à ConstituiÇão, o- que não se afigura exato. Tanto
Senador Marco Maciel, não tão exacerbadamente -quanto o que se não fui um de seus autores, quero ser um de seus
Senador Hugo Napoleão, que, por ser Napoleão, deve inspirar defensores. É hora de melhorá-la, de aperfeiçoá-la, de fazê-la
um pouco mais de preocupação; porque pode, a qualquer praticada corretamente, ainda que a modificando, como, por
exemplo, no caso de regime presidencial para o regime parlamomento, virar bohap-artista.
mentar, porém não cabe debitar-lhe sofrimentos correntes.
O Sr. Hugo Napoleão- V. Ex• deve recear u01 Waterloo.
Dizia, quando fui oportmiamente interrompido pelos
O Sr. Esperidião Amin- Waterloo .pode ser uma boa apartes, que as presentes ponderações decorrem da intranqüi- ·
despedida.
-- __ : - - -lidade_ que experimento pelo curso da campanha em favor.

O Sr. Esperidião Amin - V.
Senador Josaphat Marinho?

Ex~
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do parlamentarismo. Precisamos dar esclarecimentos definitivos à Nação; falar-lhe com clareza, inclusive elucidando diferença entre os dois sistemas e o que pretendemos estabelecer.
Cumpre ver que, salvo no Rio Grande do Sul, onde o regime
tem larga repercussão, no restante do_País parcela relevante
da população não distingUe ó regime presidencial do regime
parlamentar. E nos perderemos, se esses esclarecimentos, sobretudo diante da iminêilciã de um plebiscitO em que, além
de presidencialismo e parlamentarismo, se perguntará- se opovo quer monarquia ou república. Devemos estar atentos
para que não haja confu-são.
_
Tanto mais precisamoS estar atentos pófC[üe- - e este
é o ponto final desta exposição - , porque, Sr. Presidente,
vivemos uma _crise económico-financeira e social dª maior
gravidade. A Nação está_ exigiildo soluções rápidas umas, a
médio e a longo prazo outras. Impõe-se um planejamento,
que não se estabeleceu e que, pelo que ouvi aqui do eminente
Ministro da Economia, não está em cogitação. E assim as
questões se amontoarão, agravando as dificuldades do País.
Precisamos, portanto, criar as condições políticas e culturais adequadas ao estabelecimento do__ regime parlamentar,
de maneira que, institUído, seja um instrumerito forte, capaz
de orientar a política e da administração do_País para as soluções do presente e do _futuro.
Não podemos esquecer que o regime parlamentar, estabelecendo-se, não tem real tradição no Brasil, o que pode gerar
novos equívocos como os que pertubaram a vida dos Conselhos de Ministros- de 1961 a 1963. Não temos o direito de
fazer experiências Com o povo brasileiro, com o seu sofrimento, com as suas angústias.
Parece-me, assim, que a nossa tarefa de parlamentaristas
e, também, a dos presidencialistas - porque o mecanismo
institucional intere5õ"sa-ao País- a tarefa coíriurn dos políticos
é üe ·esclarecer, de elucidar, de abrir caminhos pelos quais
a Nação possa encontrar a solução de seus problemas.
Em resumo, Sr. PreSidente, e agradecendo-lhe_ a _tolerância...
- O Sr. José Richa- Permite-me um aparte, nobre Senador

Josaphat Marinho?
O SR. JOSAPHAT MARINHO
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mente, fláo seja uma panacéia para os problemas brasileiros,
mas apenas um mecanismo de operação mais eficaz do Estado_
para que possamos ter um desempenho público mais eficiente.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Nobre Senador José
Richa, já disse a V. Ex~ que,lo_go que me for possível, estarei
presente à reunião.
Mas insisto em que precisamos corrigir caminhos. retifiCar
o curso do movimento, dando-lhe firmeza, não uniformidade,
mas unidade, a unidade dentro da diferenciaçã;o. para assentar
juízos ade_q~ados, uma segura orientação na diretriz do verdadeiro sistema parlamentar de Governo.
-· . .
__ _
Sr. Presidente, concluindo, o que importa, afinal, não
é que possamos muda_r o regime. O essencial não é renovação
da fiSionomia~·da estrutura política~ o estabelecimento de um
sistema de governo apto a dar solução aos problemas do País.
Se nos propormos a mudar o sistema de governo, devemos
atentar nessa realidade, para evitar frustração nas legítimas
esperanças de menos desigualdade, de mais ordem e, sobre~
tUdo, de mais bem-estar do povo brasileiro. (Muito bem! Palmas.)
~ -~ ATA DA 18• SESSÃO, EM 18 DE MARÇO DE 1991
(Publicada no DCN - Seção II - de 19-3-91)
Retir~cação

Na página 990, 1' coluna, no despacho do Projeto de
Resolução n' 10, de 1991,
Onde se lê:
, (Às Comissões de Constituiç-ão, Justiça e Cidadania eCo~
missão Diretora.)
Leia-se:
(Às Comissões de ConstitUiçáo, Justiça e Cida.dania
e Diretora.)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
Criada através do Requerimento n9 167, de 1991,
destinada a "investigar as denúncias de corrupção irregularidades. Na contratação de obras públicas".

e

1' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 6 DE JUNHO DE 1991
O Sr. José Richa- Agora, farei um rápido aparte. ApeAos seis dias do mês de junho do ano de mil novecentos
nas quero fazer público o convite, que já fiZ pessoalmente e noventa e um, às dez horas, na Sala 4 da Ala-Senador
a V- Ex~, para participar conosco desse grupo- de trabalho, Nilo Coelho, presentes os Senhores Ruy Bacelar,_Gerson Cano esforço de elaborar um esboço de modelo parlamentarista mata, Meira Filho, Divaldo Surua_gy, Nabor Júnior, Élcío
para submetê-lo a todas as demais lid~ranças, para que possa- Álvares, Magno Bacelar, Alfonso Camargo, Jutahy Maga·
mos chegar a um bom termo. Quero apenàs dizer a V. Ex~ lhães, reúne-se a Comissão Par1ª-mentar de Inquérito, destique o movimento não é composto de muitos grupos. Todos riãcJ.â..a ·"investigar as-denúncias de. corrupção e irregularidades
fazem parte de um único movimento. Está até, surpreenden- na contratação de obras públicas".·- De acordo com_ o pretemente, bem organizado -o movimento parlamentarista. Há ceito regimental, assume a Presidência, eventualmente, o Sea Frente Parlamentarista Nacional, composta de políticos, lí- nhor Senador Meira Filho, que declara abertos os trabalhos.
deres, presidentes de partidos, professores, empresários, tra- Em seguida, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder
balhadores e estudantes. Há grupos de trabalho no Senado a eleição do presiderite e vice-presidente. Distribuídas as cédu-:
e há grupos de trabalho na Câmara, aos quais estão se-incorpo- las, a presidência convida os Senhores Senadbrc:;s Gerson Carando, também, professOreS da UNB e da USP, e de muitas mata e D"ivaldo Suruagy para funcionarem como escrutinaoutras universidades, professores e estudantes também. En- dores. - Pro_cedida a eleição, verifica-se O Seguinte resultado:
tão, gostaria apen-aS de dizer a V. Ex• que o movimento está Para Pre~fdé"nte, Senador Ruy Bacelar, com 8 votos; parã
organizado. V. Ex~ já foi, por diversas vezes, COnvidado por Vice-Presidente, Senador Jutahy Magalhães com 8 votos. todos nós, do grupo de trabalho do Senado, e queremos, São declarados eleitos Presidente e Vi~-?:~~siden.te, ~yspecti
agora, enfatizar o coir\rite, cOm múito empenho, porque sabe- vamente os Senhores Senadores Ruy Bacelar e Jutahy Magamos que a preocupação de V. Ex• é a ·mesma nQssa, mas lhães. Assumindo a Presidência o Senhor Senador Ruy BaceV. Ex~ tem muito mais experiência e muito mais talento, po- - lar' agradece a honra ..com que foi distingüido e desígria o
dendo ajudamos a modelar um sistema de governo que, teal- Senhor Senador Élcio Alvares para relatar a matéria. -Com
-~Pois

não.
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a palavra, o Senhor Relator, agradece sua designação para gentes de órgãos públicos. Hoje, são os dirigenfes públiCOs
relatar a matéria comentando a responsabilidade da comissão. os corruptores que estão a extorquir, a peitai os empresários
-Usam da palavra, pela ordem, os Senhores Senadores Juta- das construções públicas. Conhecemos. os rp.ecanismos e.spúrios·que utilizam para dar uma obra a quem desejam previahy Magalhães, Meira FiJho, Divaldo Suruagy, Gerson Camata, Affonso Camargo e Élcio Álvares. O Presi!knte Senador _mente escolher. Diz o 4-ocum,entos: "S-ªbemos daS:_b~teiras
Ruy Bacelar, propõe a próxima reunião pará quinta-felia, e -dificuldades ã- serem vencidas na apuração das proposta<;
dia treze do mês em curso às nove e trinta horas, com_ o de extorsão que se generalizam no Governo". São palavras
depoimento dos senhores: Anibal Freitas e Marcos Sant'ana, contidas nesse documento.
Creio que, para ·concretizarmos o nosso desideratO, preciPresidente e Vice-Presidente, respectivamente, da "Câffiiira
Brasileira da Indústria da Construção" (CBIC), be_m como sa~ os do apoio da imprensa falada e escrita, dos poderes
públicos, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e, Sobredo Excelentíssimo Senhor Deputado _Luis Roberto Ponte. Finalizando o Senhor Presidente, agradeceu a presença de tudo, do -Poder Executivo" que, em nosso entender, é quem
todos. Nada mais hav~ndo_:;t tratar, _encerrou-se a reunião mais precisa e deseja a verdade. Mas querO, também, nesta
e, para constar, eu José Augusto Panisset Santana, Secre"tário hora em que assumo a Presidência desta_CPJ, dizer com toda
da Comissão lavrei a presente Ata que, lida e aprovada será a clareza - que a minha voz ecoe por todos os recantos
assinada pelo Senhor Prcsidfmfe e irã à publicação juntamente do País, que minhas palavras sejam ouvidas por toda a Nação
brasileira - que nada nos deterá, que nada nos intimiclará
com o apanhamento taquigráfic_o_.
na busca incessante da verdade. A denúncia ou as insinuações
ANEXOÃATA DAI• REUNIÃO DA COMISSÃO contidas nessa carta de B~Io Horizonte é um libelo tremendo.
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, REALIZADA Acreditamos que deveremos chegar ao nosso desiderato.e,
EM 6 DE JUNHO DE 1991, DESTINADA A INVES- para tanto, precisamos do apoio de todos os segmentos responTIGAR AS DENÚNCIAS DE CORRUPÇÃO E IRRE- sáveis d_este País. Creio que basta de verificarmos a impuniGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE OBRAS -dade que existe neste País; os presídios, as cadeias estão_ cheios
PÚBLICAS, QUE SE PUBLICA COM A"DEV!l:iA AU- de "ladrões de galinhas". Entretanto aqueles que malversam
TORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CO- o_ dinheiro público, aqueles que se locupletam facilmente do
- -- MISSÃO.
EráriO público, do dinheíro -do povo, aqueles que diã. após
Presidente: Senador Ruy Bacelar
dia, ou em um dia, ou em uma semana, ou em um Inês enriqueRelator: Senador Élcio Álvares
cem facilmente, como se dinheiro fosse do sexo ferriinino,
(Íntegra do apanhamento taquigráfico.)
esses devem começar a pagar. Devemos tudo fazer para leVálos â justiça, para que também compartilhem os presídios
com
aqueles que roubam, como já disse, galinhas. _
___ _
SR. MEIRA F1LHO - O Presidente é o Senador Ruy
· -·Por isso quero, neste momento, agradecer a confi-ariça
Bacelar e o Vice-Presidente o Senador Jutahy Magalhães.
-:em mim depOsitada, e tenho ceJ;teza de que to<ios nós havereVamos proceder a votação.
_
Convidamos os Srs. Senadores Divaldo Suruagy e Gerson mos de tudo fazer para colaborar c.om a mor~lidade p"ública
Camata para procederem ao escrutínio. -Acho que nós não - deste País.
Muito obrigado a todos os Srs ..
poderíamos ter escrutinadores melhores, da "Terra dos Mare_Está
franqueada a palavra. (Pausa.)
chais" e do Espírito Sartto.
Concedo a palavra ao eminente- Senador Affonso Ca. _
(Procede-se a votação.)
Resultado: Tota18 votos. Cumpri a minha missão. Agora, margo.
o Presidente e o Vice-Presidente assumem a Mesa.
.. Q SR. AFFONSO CAMARGO ~Sr. Presidente, peço
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Ora, meus com- a palavra para fazer algumas consideraçôes iniciaiS.
panheiros, eu gostaria de convidar de imediato o Se:óador .
_H.á. ~lgmn tempo tive a Opõitunidáde de participar de
Jutahy Magalhães para tomar assento á Mesa. S. Ex~ deverá uma campanha ptesidencial, e me recordo que situei o que
chegar dentro de pouco tempo. Ao mesmo--:-tempo~ de confor- chamei de as três pragas nacionais: _a corrupção, a mentira
midade com Qs partidos, chegamos a um denominar comum e o desperdíc~o.
-=- _
_
de escolher, e nesse momento aproveito a oportunidade para
E, naquela época, o candidato - e depois eleito Presi..:-designar como Relator desta comissão, o ilustre Senador Elcio d~nte Collor de Mello- colocava, também, em sua campanha
Álvares, ao qual solicito tomar assento à Mesa.
o_ que ele chamou de três pragas nacionais: Sua Excelência
Acredito que cabe-me nesta hora, ao se instalar estaco- _usou o.mesmo termo "corrupção" e, depois, "inflação~· __e
missão, agradecer a grande honra com que me distinguiram a "miséria".
os eminentes Seiiadores que a compõem, fazendo;._me presiEu, Sr. P.residente, continuo com a minha conviCÇão,
dente da mesma. Acho desnecessário dizer-lhe de nossa res- pqis ~credito que inflação e miséria não são causas, mas efeitos
ponsabilidade nos trabalhos desta Cornissãct Párl.ament-ªr de das minhas Citadas ti"ês pragas.
Inquérito, cuja justificativa_de-criação está_cen-ttada, está calEm um país- onde existe a corrupção - o ciue não é
cada nesta célebre carta cognominada de Belo Horizonte, um problema brasileiro, é_~da própria sociedade humana, que
carta das empreiteíras, proveniente da Câmara Br_;,t.sileira c;!a é ~1!1 :)ist~ma muito ligado à fraqueza dos homens, como o
Indústria da Constr_ução. Essa carta é_ um l~b~l_o das empresas imediatismo, o utilitarismo- mas, de qualquer forma, a c_or~
de construção de obras públicas contra dirigentes ou adminis· rupção é quem cria um clima de mentira, ·por causa da corrup~
tractores de órgãos públicos em todos os níveis_: municipal, ção mente-se muito. Quanto ao_ desperdício, esse é um problema cult_ural nosso; do nosso País, que vamos consertai com
estadual e federal.
Analisando o _documento, chegamos à conch,Isão de qUe o tempo.
houve uma inversão dos fatores, dos fatos, da ordem. Outrora,
Faço essa priiil"eira referência, Situatido que havia --uma
'conuptoras eram as empresas privadas; couuptfveis, os diri- identidade entre a minha posição do Presidente Collor, pois,
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do. Porque derar.!l! Todos sabemos que dão! E o Presidente
no País. Sua Excelência, indlusive, proçurou colocar to~a a _ da República sabe m~lhor do que nós que eles dão, porque
sua campanha em cima de uma base da defesa da moralidade.
é um sistema que existe.
Regisfro aqui nesta comissão~ eu já disse isso, quando
Tenho, inclusive, um caso que quero registrar aquf e
V. Ex~ teve a feliz iniciatiVa de criá-la- qu_e, rta ~inha opique é notório, mas, como faz rii.uito -tempo, -pode féi' .siao
nião, esta era a comissão mais importante que--estava sendo
esquecido: houve uma grande empreiteira do Paraná cujo
diretor presidente resolveu comprovar isso, no período militar.
criada no País, no Congresso Nacional.
_
__
Ele for com Um gravã.dor dentro de uma maço de cigarro
E~ neste momento, quero registrar a minha estranheza
na reação que teve o Governo com aqUela iniciativa da publipata uma praia, porque a pessoa que era enviada pelo Govercação da carta do Sindicato da Constsução em_ deco~rência,
nador do meu E;:~tado, na ocasião, evidentemente não gueria
iíiclusive, do posicio:oamento do nosso companheiro de ConconverSar dentro de umá sala, mas na Praia de Copacabana.
gresso, Deputado Luís Roberto Ponte, que é uro homem,
Ele levou um gravador_ e conseguiu afinal. Com esse tipo
indiscutivelmente, de caráter; um homem de reconhecida prode prova- e o sistema de punição não foi pela justiÇa nOrriial,
pela justiça do País, foi porque o regime era: ·militar - o
bidade, um homem sério.
Houve aquela reação até com algum apelo a processos
palácio acabou concluindo_ que realmente esse goveinador
judiciais e interpelações judiciais contra_ o Deputado Luís Roestava extorquindo dinheiro daquela empreiteira ·para:- dar
berto Ponte.
_
_mais uma verba para a construção de uma ferrovia no nteu
É estranho porque, pelo que li - V. Ex~ leu ·e todos
estado. Alguns devem se recordar deste caso. Simplesmente,
leram - o objetivo é" exatamente o de _um alertar a todos
foi dito a esse governador: "Ou renuncia ao mandato, ou
vai ser renunciado". E ele resolveu renunCíar, mais foi um
para se resolver um problema que foi ponto da ca_mpari.ha
do Presidente da República.
processo extrajudicial. Pois bem, esse empreiteiro até hoje
Bom, dito isso, nurri primeiro registro, eu_ gostaria, desde
é discriminado por todo mundo, até por seus próprios colegas.
já, de levantar aquilo que todos nós _s_abemos, 011 seja," as
Ele até hoje se arrepende de ter gravado aquilo e ter possibiimensas dificUldades que vamos ter, princípalmente o Sr. Rela- litado a renúncia de um governador que estava, como intermetor, para chegarmos a um final concreto desse problema.
diaria, procurando extorquir o dinheiro daquela empreiteira.
A grande dificuldade que vamos ter na Comissão - e espero
Sempre afirmei que - tenho 30 anoS de vida pública,
que possamos contornar esse problema - é o temor daqueles
fui MiniStro dos Transportes; uma- ái:ea reálmente que· lida
que prestam serviço público, porque, de um modo geral, não
com muito dinheiro -:-: onde existe m!:'-ito dinheiro é exatatêm provas: não fizeram gravações, esses dinheiros não são
mente o lugar onde existe corrupção. A co_rr_upção não é um
contabilizados, todo mundo sabe que se paga e se recebe,
problema só de ordem moral, não é s_ó_ de ordem ética; a
mas não se consegue comprovar. Eu só queria registrar aqui
corrupção é um grande problema de ordem administrativa,
a minha satisfação e a minha alegria, porque esta comiSSão
porque é evidente que a corrupção só eleva os preços de
vai tentar resolver um problema da mais alta gravidade. Mas
serviços de obras públicas.
querO alertar também, por conhecer o que _acontece na área,
Eu. eu dizia o seguinte: sempre atráS dos grandes erros
administrativos, há comissões pagas a recebidas e nunca com- para as grandes dificuldades que vamos ter. Este é um assunto
provadas. A dificuldade é comprovar- é essa a grande dificul- muito importante, porque, na hora em que se conseguir realmente coibir esse problema, é evidente que o País ganhará
dade que vamos ter aqui.
Fiquei realmente feliz e até tive ã.Iguns contãtos telefó- muito, não s6 em termos _éticos, mas também em termós do
nicos com o Deputado Luís Roberto l'onte, porque achei interesse popular porque a corrupção- é irmã' da inflação, ela
que foi um fato "da maior iinpoftância a posição tomada por aumenta os preços públicos, gera déficit público e gera tamS. Ex•, inicialmente, e depois endossada pelos seus compa- bém a inflação.
nheiros das mepresas que prestam serviços e constroóem obras
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Com a palavra
públicas.
A História do Brasil conta, de uma maneira muito eviden- o eminente Senador Meira Filho.
O SR. MEIRA FILHO - Antes de mais nada, o meu
te, que o empreiteiro, aquele que presta serviço público, na
minha opinião; iião é culpado, porque, como se diz popularw respeito e a minha admiração a todos que compõem esta
comissão e a todos os presentes.
mente, ele "tem que dançar conforme a música". Quem tem
Eu tenho uma vida intensa no que diz respeito à questão
a obrigação de zelar pelo EráriO e trabalhar dentro de princí~
pios éticos é o-administrador público. A empresa que é feita
de acusações. Sempre trabalhei no rádio, como jornalista,
para ter rentabilidade e dar lucro acaba se adaptando ou ce- e tenho vivido essas fases brasileiras de grandes acusações.
Tem acontecido até casos engraçados!
dendo às pressões para poder sobreviver. De qualquer forma,
foi "iinporl:arite essá põSiçãó;- porq_u_e ViSlumbrei uma possibiNa minha família, por exemplo, uin dia, estávamos retinilidade.
dos, ao exemplo do que sempre fazíamos, para diSCutir de-terAinda não estou convencido~ mas aind3. Váffios ter Oportu- minados assuntos. Uma vez discutia-se a questão da c-orrupção
nidade, naturalmente, de ouvir os depoimentos - não sei -isso no·seío da família -~-e o assunto principal, meu ecomo eles serão programados. Mas, a partir das declarações de minha esposa, era perguntar aos meninos o que eles quew
ou desse documento, vamos ver se as empresas que foram
riam ser na vida. Lembro-me distO como se fOsse_ hoje. Perguncompelidas a transferir recursos para administradores públicos
tamos ao João o que ele queria ser. Ele disse que queria
terão condições de provar isso. Tenho certeza absoluta ser militar! porque ac.hava que o militar presta um grande
e uma vez eu disse em tom de brincadeira de que, se pudés- serviço à Nação. Perguntei ao outro, ele disse que queria
semos colocar todas as grandes empreiteiras do País num de- ser corredor de automóvel. Não chegou a ser, mas quase
tector de mentira, irlainos verificar, na hora em que dissessem
foi. Não foi porque a pobreza, em nossa família e"ra evidente,
gue não detam comissão para ninguém, que eStariam mentin- e para ser corredor de automóvel precisava ter muito dinheiro.
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Hoje, ele é, por sinal, um dos maiores publicitários do Brasil

e Administrador do Plano Piloto, porque acha que poderá
prestar um grande serviço â cidade que viu nascer. O outro
queria ser médico, e o último, que estava calado - eram
épocas de acusações, era a época do PIC, do Carlos Lacerda,
no Brasil, que foi um dos maiores acusadores que esta Nação
jã teve, então, disse: "Olha papai, mamãe, eu acho que eu
vou querer ser ladrãon. Aquilo foi um espanto geral na família." Mas por que ladrão?'' É porque todo mundo que está
aí numa boa é acusado de ladrão.
"Vejam V. Ex~ como é que são as coisas, cOmo isso penetra
como essa mácula da corrupção penetra até no seio familiar.
Sempre achei que os maus exemplos é que nos conduziram à corrupção. Havia um conceito, "e hoje ain'da há, de
que o homem correto, aquele que é certo no cumprimento
do seu dever, é burro. Ele não é esperto, ele" não é inteligente.
Isso também está inCrustado no seio da nossa sociedade, esse
conceito errado. O homem certo, correto, aqude que cumpre
o seu dever, não está fãzeiido mais do que a sua obrigação.
Não é virtude ser correto, ser direito.
Então, a cornipção, no- tneü entendimento, existe em
função da impunídade. Há corrupções em várias nações. Contam até aquela história do Presidente Abraham Lincoln, em
que um Senador chegou para ele e disse:" Presidente, o projeto foi aprovado, só falta a sanção, e eu trouxe aqui 800
mil dólares. Ele perguntou: "Quanto? Trouxe um milhão."
O quê? Trouxe- um milhão e meio. Ele diss_e: "Pára que
está chegando no meu preço."
Então, são conceituações, é o que se ouve, é o ·qüe se
fala por aí.
Lembro-me que, numa ocasião, na campanha de 86,
quando me candidatei a este cargo para o qual o povo me
elegeu, e que eu procuro exercer com a maior honra possível,
no meio de um comício, um cidadão levantou e disse: "Meira,
nós o conhecemos há muitos anos aqui nesta cfdaae e queremos lhe fazer um pedido. Sei que você v3.í ser eleito Senador,
sei que você não tem condições de acabar com a COI11Jpção
no Brasil, mas vou lhe pedir um favor:" Faça um projeto
- isso provocou uma risada geral no comício ----:- no sentido
de, pelo menos, estabilizar a corrupção no Brasil, porque
se ela for colocada num determinado parâmetro, por exemplo,
10%, como era o caso do Andreazza, constrói-Se a ponte.
Vejam V. EXf 5 como é que está incrustada a concepção da
corrupção no seio do nosso povo. Acho que só se combate
essa corrupção procurando os meios legais, certos, corretos,
de combatê-la e acabando com a impunídade. Se permanecer
a impunidade, cada vez mais a corrupção crescerá erii nOSso
País.
5
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cirurgías arites de morrer, sendo que as duas últimas somente
foram possíveis com contribuições de amigos, porque ele não
tinha recursos nem para coinprar os remédios. E, aparentemente, era um homem milionário.
Ele faleceu no Hospital 9 de Julho, em São Paulo, e
--as despesas foram pagas através de contribuições de amigos.
Então, é um depoimento, para que não pairem dúvidas
-sobre aquela colocação de 10%, no tempo do Ministro Andreazza. O Ministro Mário Andreazza só teve condições de
se submeter às úl~imas cirurgias em virtude de doações e contribuições de amigos.
Então, muitas vezes, o homem público fica exposto a
esse tipo de maledicência.
Sabemos que o homem públicO é Vítiiiüi -de quatro boatos,
que são terríveis, deles ninguém escapa. Qualquer que seja
o homem público sempre fica exposto a um desses quatro.
Aliás, dos quatro, o melhor é o que o Senador Gerson Camãta
tem, e que eu gostaria de possuir, embora não tenha a estatura
~a habilidade que o Senador Gerson c:amata te-m. (Risos.)
-- - Eu apenas, gostaria de dar este depoimento, que é muito
verdadeiro: o homem público ficá exposto a todo tipo de
-------maledicência. --·
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Permite-me V. Ex•
um aparte? Para um depoimento?
O SR. DIVALDO SURUAGY- Pois não.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Esse já é mais antigo, também a idade já é maior. Acho que ninguém aQ.ui é
capaz de se lembrar.
No Brasil, teVe uma pessoa que foi muito atacada, chamava-se João Alberto. Nós ouvíamos, no meu tempo de garotú,
um programa chamado "Pimpiri.ela Escarlate" - depois o
apresentador até foi eleito Vereador, o Silvino Neto- onde
hav_ia um jogo de futebol. Nesse jogo, os principais políticos
faziam pafte de um time, outros do outro, e tinha o fotógrafo.
Quando o fotógrafo. Quando o fotógrafo entrãva, dizi3.m:
Está entrando em campo o João AJberto. Desaparecia a máquina. Isso era ·constante. DepOiS, quando ele morreu, verificou-se, também, que não tinha dinheiro.
Eu dizia muitO, qUando comecei a minha vida pública:
espero não precisar morrer para saberem que eu também
não tenho dinheiro.
O SR. DIVALDO SURUAGY- Então, dados esses
esclarecimentos sobre os últimos dias do ex-Ministro Mário
Andreazza_, eu gostari~ de me c~ngratular com a Cmnissão.
Tenho a certeza de que, presidida pelo Senador--Ru-y Bicc!iar
e pelo Senador Jutahy Magalhães, e tendo como Relator o
Senador Élcio Álvares, esta Comissão atingirá os seus objetivos.
. O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - Com a palavra
-o Senador Gerson Cama ta.

O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Concedo a palavra ao eminente Senador Divaldo Suruagy.
O SR. DIVALDO SURUAGY- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, eu pretendia usar da palavra porque os oradores
.O SR. GERSON CAMATÀ -Sr. Presidente, Sr. Viceque me antecederam explicaram, e todos nós sabemos, a grande angústia que domina a expressiva maioria da população Presidente, Sr. Relator, o trabalho que teremos que fazer
brasileira com esse noticiáriO sobre a corrupção no País.
aqui é um trabalho difícil, e, ãs vezes, temo que não se chegue
Mas, como o Senador Meira Filho fez uma referência ao resUltado que a sociedade brasileira espera.
Mas a tentativa de_ chegar a esse objetivo é importanao ex-Ministro Mário Andieazza, eu -gostaria de dar um depoiJfssima... -QU::àndo olho para -esta ~e.sa, tenho um po_uco mais
mento.
Os homens públicos, também, são vítiniaS de uma série de esperança que se chegue a algum resultado plausível, ou
de maledicências. Eu tive a oportunidade de, nos últimos alguma maneira de mudar a legislação, tornar as licitações
dias do Ministro Mário Andreazza, visitá-lo quando de duas mais transparentes. Vejo o Senador Ruy Bacelar presidindo,
cirurgias a que ele foi obrigado a se submeter. Ele fez três conheço-o, acompanho a sua vida política desde a Câmara
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dos Deputados, o seu esforço, a seriedade com que se tem
doProcesson~2278/91,paraaconclusãodoServiçodeEstudos
dedicado _a esse tema, na tentativa de cortar o vício da corrupe Assessoria Técnica e Econômica para Captação de Recursos
ção da administração pública brasileira.
Externos_ j1:1_n~o _ao BID, para aplicação da malha viária do
Espírito Banto, confOrme trabalho elãborado pelo DR. A ffrCom o Senador Jutahy Magalhães, tive um contatõ ·mais
íntimo, quando cheguei aqui como Senad.m; é o operário
nia que ganhará a concorrência fólescolhida antecipadamente.
do Senado, é de uma dedicação ao Senado que chega a ser
Trata~se da CAB- Consultores Associados BrasileirOs, Com
emocionante a maneira como se dedica ã. discussão dos proje~ sede à "RUã-Timbiras, n" 3055, Belo Horizonte, Minas Gerais.
tos, e o seu trabalho das comissões o torna como que um
Po1Ei bem 1 no dia 3 o_correu a licitação. No dia 5, na
sa}a do presidente da Assembléia, com a presença dos Depu~
peão, um trabalhador braçal do Senado por tanto esforço
e presença.
tados Marcos Madureira, Valei Ferreira, Presidente da AsA outra presença é a do Senador Élcio Álvares, que sembléia, e Cabo Cama ta, Deputado Estadual, eies --ãbr1áim
foi Governador do Espírito Santo, e tenho gravado na minha
esse envolve. Estava escrita esta carta aqui; eles telefrinaram
memória uma cena comovente, embora já se passassem muitos
para o DR, que confirmOu qUe a firma CAB havia_ ganho
anos, mas ela não desapareceu. S. Ex4 deixou o governo no- a licitação.
.
dia 15 de março. No dia 16 de março, de manhã_, vejo~o
Mas depois se comprovou a c.oisa mais intereSsante. Duas
com a pastinha na mão atravessando a Praça Costa Pereira, fiimas compare~e'ram na Jicitação. Uma chama-se CAB e a_
em Vitória, dirigindo~se ao seu antigo escritório de advocacia, outra chama~se Copavel. Ambas do mesmo dono e ã:rilbas
e eu perguntei: - "Governador, para oD.de o senho-r está sediadas na Rua Timbiras, n9 3.055, em Belo Horizonte. E
indo, correndo tanto"? Ele disse-me: - "Estou indo para o mf-is grave: ambas as propostas batidas com a mesma máquio meu escritório começar minha vida de novo". Sempre foi
na de escrever.
Esperei que diante da denúilcia o·govemador do Espfiito
exemplo de um homem correto, sério. Deixou o governo e
foi lecionar Direito na faculdade; é um jurista, um advogado, Santo tomasse alguma providência,_ objetivando anular. Pelo
e para Relator talvez não haja, aqui dentro do Senado, uma contrário, o Díretót do DR -chama-se Arnaldo de Freitas
pessoa-com tantas virtudes e tantos méritos; ·pela-Seriedade Mauro, o irmão do ex-Governador Max Mauro, vai aparecer
com que se conduziu no governo, dando um exemplo de mora- em outros processos que vou entregar aqui à Presidêncialidade pública ao Estado c;io Espírito Sarito; e coriiõ 'jUriStá disse o segi.Iihte: que ~nha aberto a licitação, porque nO proque é, tenho certeza que o seu relatório há de ser uma peça jeto que a CAB já tinha feito faltava 20%, ela não tinha
que fará com que o País passe a admirá-lo, como o Espírito --terminado o projeto. Quer dizer, ficou- aí utria -enorni.e- cõiilta-Santo· o admira.dição. Como é que o governo pagou 100% se ela só tinha
Sr. Presidente e Srs. Senadores, aprOveito piir3- trazer executado 80%, e lhe deu outro contrato? E--riãó-ã.nularam.
aqui alguns fatos determinados. A lei fala que ~uando se Pelo contrário, disseram apenas ao jornal que eu só eStava
instala uma Comissão Pa_rlarilentar de Inqueiito teln qUe hav-er fazendo acusações - que não é contra o Govenrador, mas
fatos determinados. O EspíritO Santo é repleto em fatos deter- cooJxa o Díretor cjq _OR - porque o Governador era preto
minados, e há uma gangue governando o Estado do Espírito e eu era branco ..Eles ~st;io i1;1ªugurando uma nova ... e se
Santo. Tudo que vou colocar aqui nem é ·preciso investigar, le for japonês, da raça amarela, não pode ser acusado, porque
pode mandar direto para a Polícia, ou para a Procuiadoria, quem o acusa é radsta. Não levaram a sério, não anularam
não vai dar trabalho à ComiSs-ão.
-- a licitação, estou entrando agora na Justiç'ªdo Espírito Santo
No dia 29 do niês âe abril, mandei publicar no jonlal corri uma ação popular, esperando que a Justiça restabeleça
Correio Braziliense um anúncio- como Jânio de Freitas fez a moralidade no Estado.
no caso da ferrovia Norte-Sul- no qual envolvida umã. firma
Mas há outros fatos mais graves. Todo mundo conhece
do atual Governador do Espírito Santo. Naquela ferrovia Nor- aqui o- ex-Senador Dirceu Cardoso, talvez um dos honieOs
te-Sul a firma Enefer, de propriedade do_Governador, foi m_afs ª_érios qUe Conheci na minha vida política. O Senador
agraciada sem licitação pela Valec, com contrato no valor Dirceu Cardoso deixou o Senado desempregado, numa sitUade 43 milhões de dólares de cons_ultor~...__.Q presidente da ção aflitiva. Fui_ um dos políticos db Espírito Santo que fui
Valec, chamava-se Paulo Vivacqua, hoje é Secre_tãriõ.-âe De- )lO ~r~sj~e:nte S_arney pedindo que abrigasse ·a_ Dr. Dii'ceu
senvolvimento do Estado do Espírito SãiltO, e recebeU o prê- Cardoso pela experiência, capacidade que S. Ex• tinha a aferemio pela obra que a empresa do governador ganhou, sem cer. ainda ~o País. na Administração do Porto de Vitória.
ter que se submeter ao processo de licitação. Mandei publicar O-Dr~ Dirceu Cardoso foí durante 6 anos PreSidente da COeste anúncio no c-orreio Braziliense:
DESA- Companhia de Desenvolvimento Portuário do POrto
"Oportunidade: vende-se EDITE, modelo CAB, série de Vitória.
13/91 -cifrado, porque se não eles descobririam. Propostas
Pois bem, sou surpreendido agora. O Tribunal de Contas
até 3 de maio, na Av. Beira Mar, onde é o DR do Espírito da União, num relatório, enquadra a administração _do Dr.
Santo, ou à Rua Timbü:as n"' 3055, onde era a firma que Dirceu Cardoso e manda para a Procuradoria da República.
ia ganhar. CAB é norite da firma, o edita! mod~lo_ÇAJ3 série ob~ígando o Dr. Dirceu-Cardoso a fazer devoluções aos cofres
13/91, o edital."
da antiga Portobrás, a Companhíade Portos do Espírito Santa. _
Mas eu fiz mais uma ·coiSa: fui" ao cofre da Assembléia E Porquê? Porqu~ o Dr. Dirceu Caidoso, presidindo a CampaLegislativa na presença-de alguns deputados que ali estavam, nhia portuária- està ac}UI o documento tainbém- deu um
e pedi que se colocasse uma carta com a assinatura do presi~ contrato sem licitação à firma Enefer, do Dr. Albuíno Azeredente da Assembléia dentro do cofre da Assembléia. Nessa do, Governador do Estado do Espírito Santo, que já tinha
carta, que pedi que fosse aberta no dia 5 de maio, escrevi ga~?, sem ~icitação, ~a yaiec, na Norte-Sul, e depois pegou
o seguinte:
- um outro contrato no Porto de Vitóda.
·
·
-"No dia 3 de maio de 1991, às 9 horas e 30 minutos, --creio que o Dr. Dirceu Cardoso é um h~mem sédo.
c:;erão abertos os envelopes com as propostas do Edital13/91,. -S. Ex• deve ter sido induzido por ã.quele pessoal, que é muito
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muito envolvente, a assinar aquele contrato sem

licitação, ao arrepio da legislação brasileira.
Embora o Tribunal de Contas já esteja apurando, acho
que esta comissão deve acompanhar esse quadro. Porque temo
que quem se queime nesse prOcesso seja o Dr. DirceU Cardo-

so, na sua inocência, quando os vei'dadeiros corruptoS estão
atrás da empresa, que tinha um parente do ex-Governador
na Diretoria do Dr. Dirceu Cardoso. Um dia talvez seja este
o forum que S. Ex' tenha que se defender das acusações
que fazem contra ele, um homem que foi sério a Vída inteira
e não pode ter deixado de ser sério nõ final da vida.
Essa apuração deve ser feita na direção daqueles que,

não digo corromperam, mas induziram um horiú~m- sério a
praticar um ato ilegaL
Mas há um outro fato qtie envolVe tódas essas mesmas
pessoas, que está sendo apurado pelo Tribunal de Contas
do Espírito Santo e que pre-cisa ser acompanhado, porque
há violentas pressões em cima do Tribunal, para que essas
apurações não cheguem a termo.
No Estado do Espírito Santo;-quando o atual Goverriador
Albufno Azevedo era Secretário do Planejamento, no dia
27 de outubro, foi inaugurado o Ginásio Esportivo de Boa
Esperança. Esse é um caso. No dia 2 de novembi:'o abriram
uma licitação para construir OGinásio Esportivo de Boa Esperança- que havia sido inaugurado quatro dias antes. Entram
na licitação tiês firmaS: Diagonal Engenharia, Ponto Azul
e MAM. Duas fü:ni3s são de irmãos do ex-Governador Max
Mauro, e a terceira, que não é do irmão do ex-governador
Max Mauro é do Dr. Albufno Azeredo.
Aqui tenho um documento do Tribunal de Contas onde
constata, primeiro:- que embora as. propostas tivessem sido
entregues no dia, a abertura e o julgamento se deu às 14
horas do dia 16 e a licitação foi homologada no dia 3. Quer
dizer, ela foi homologada antes de se abrir os envelopes,
porque já sabiam quem iria ganhar. As três propostas foram
batidas na mesma máquina de escrever e as três empresas,
conforme pode-se verificar, as firmas Porto Azul, MAM, possuem um sócio comum: Marco Antônio Três. E esse Marco
Antônio tem uma procuração do Dr. Arnaldo Mauro, irmão
do ex-Governador e de Albuíno Azeredo, atual Governador,
para dirigir ã outra_ empresa. ElaS se situam, diZ o Tribunal
de Contas, -no meslno endereço, na Avenida Champanhat
n9 717, sala 201 e 206 e as-tiês empresas--atendem pelo mesmo
telefone, que é 229-0443; telefone esse que era da firma Sorvete Tropical, que faliu e era de propriedade do atual Governador do Estado do Espírito Santo.
Mas o Tribunal que foi averiguar isSo também averigou
que foi repassado um recurso para a prefeitura construir um
serviço de água em Boa Esperança, que já estava construfdo
e que a empresa vencedora, uma das três da família, chamada
Porto Azul, nunca apareceu na Cidade de Boa Esperança,
porque até os ·cheques de pagamento eram remetidos para
a empresa em Vitória. E dinheiro repassado pela Secretaria
do Planejamento, onde o Dr. Albuíno, hoje Governador,
era o Secretário.
Todos estes fatos que estou colocando aqui estão todos
documentados. Creio que no relatório final a CPI deve se
referir a eles e pedir à Procuradoria para dar apoio ao Tribunal
de Contas do Espírito Santo, porque eles não precisam nem
ser averiguados. Já o foram e as irregularidades aqui estão
sobejamente comprovadas.
Sr. Presidente, acho que teremos um trabalho ingente,
teremos que nos esforçar muito. Quero estar sempre apoiando
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o trabalho de V. Ex~, do Relator, do Vice-Presidente, para
que possamos chegar a algum caminho. E espero que esta
Comissão - no caso desses fatos, dessaS irregularidades Iam~J!táveis que denunciei dê força e apoio_ àqueles que,
corajosamente, tentam investigar, porque são-sempre ameaçados, são perseguidos_ e alguns morrem ao longo desse caminho que, como na parábola, tem muito salteador e poucos
bons samaritanos!
O SR. AFFONSO CAMARGO - Permite V. Ex• um
aparte?
01>R. GERSON CAMATA- Cotn muito prizer, nobre
Senador.
O SR. AFFONSO CAMARGO - A minha pergunta
é a seguinte: a Assembléia Legislativa do Espírito Sãnto já
abriu uma CPI com relação a esse problema?
O SR. GERSON CAMATA -Tive notícia de que um
Deputado da Assembléia, de norne Ulisses, já teria cOnseguido dez assinaturas na Assembléia, na tentativa da abertura
da CPI. Telefonei a S. Ex~ e disse-lhe que se conseguisse
colocar a CPI para funcionar, o que é-difíCil, que S. Ex~ mandasse, no final, o relatório para a nossa CPI e talvez elas
até pudessem funcionar concomitanteri:J.e:Dte. Porque se essa
CPI conseguisse ser aberta, também em outros estados e municípios, outras CPI poderiam ser, e a nossa poderia ser abastecida por informações de irregularidades que possam estar
acontecendo, cujos autores talvez não pudessem ser alcançados, mas isso nos traria meiOs de formalizar uma legislação
que torne o processo mais transpa!ente.
O SR. AFFONSO CAMARGO - A minha pergunta,
V. EX" deve ter observado, é quanto à dúvida de como nos
deveremos comportar com relação aos problemas de âmbito
estadual, não sou contra que se dê o reforço que V. Ex•
está pedindo. É uma obrigação nossa, pois estamos pensando
em combater a corrupção em todos os níveis. Mas não vamos
poder perder o objetivo principal, que é exatamente examinar
a partir do que motivou a COiniSsão, que é essa denúncia
do Sindicato da Construção Civil. Parece que é isso?
O SR. GERSON CAMATA- O posicionamento de
V. Ex• enquadra-se exatamente dentro da denúncia do Sindicã.to. Sou da opinião de que não existe corrupção municipal,
federal, estadual; existe corrupção.
Por exemplo, a legislação que regula as licitaçõeS éff:de-ral; ela não é estadual. Ora, se temos ó poder de fazer a
lei que regula uma licitação de qualquer município brasileiro,
temos também o dever de pen~trar nesses fatos, paÍ'a que
a lei -tenho certeZa de que estamos fazendo uma legislação
séria sobre o Decreto n9 2.300 - parfil dãqW. Temos que conhecer como o -processo de fraude é feito
em cada município,- para que fechemos as comport"as e os
vazamentos da seriedade e da honestidade.
O SR. JUTAHY MAGALHÃEs·- Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. GERSON CAMATA- Com muito prazer.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Tóda denúncia que
tenha consistência, seja de que área for, deve ser ouvida e
apurada.
O Senador Affonso Camargo foi meu companheiro na
chamada CPI da Corrupção, e tenho a preocupação de evitarmos alguns erros que cometemos naquela comissão. Um dos
erros é que nós nOs deixamos pressionar, algumas vezes, para
convocar pessoas que nada tiveram a dizer porque a imprensa
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estava muito necessitada de fatos. Como eram personalidades
que seriam notícia, foram chamadas. Embora eu considere
que a CPI da Corrupção cliegõtfã fatos cOncret?S, infelizmente
na justiça-os prOceSSos não têm andado.
Mas nãó compete ao·- Senado nem ao Cong~ess-o-·fazer
justiça; temos que apuranJs- fatos e encaminhá-los à justiça.
A justiça que cumpra o seu papel.

Nesse caso específico, o Senador Gerson Camata está
apontando fatos que, no meu entendimento, devem ser apurados, não importa sejam do Espírito Santo. Acredito que todas

as denúncias a respeito de situações de. gorjeta e corrupção
da parte a, b, ou de c, não precisam ser apuradas. Gosto_
muito de apurar denúncias mesmo que seja para culpar o
denunciante falso_- as __quais vamos receber muitas. Esper9
que nós aqui não enfre.ntemos_ a mesma situaç~o ·de- outra

CPI.

·--

._
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penho das nossas CP I. Quero, tainbém, registrar- e já pedi
o apoio antecipado - que tenho uma emenda que coloquei

naLDO, ..
O SR. AFFONSO CAMARGO- V. Ex• me permita
um aparte, apenas para completar, antes que mude de a_ssun_to.
(Assentimento do orador.)
Do~ a maior importância a esse assunto, V. Ex~. sabe
disso. Inclusive, fiz questão de ir ao plenário para lhe apoiar.
Apenas estou querendo ver como iríamos conduzir _Q_S trª-baIhos. Foi interessante_ ter a participação do Sen_ador Jutahy
Magalhães na Comissão da Corrupção. e tenho mais um motivo, ainda, para ter interesse em que venha nesta Comissão
o problema do Espírito Santo, porque também participei da
CPI da Norte-Sul, já conheço o e_squema da V~leç, sou pósgraduado em Norte-Sul e Valec. Agora, a minha preocupação
é exatamente no sentido de saber como vamOs conduzir, porque~ em outras palavras, houve uma_ demíncia concreta, se
vamos, imediatamente, chamar alguém com relação ao problema do Espírito Santo ou se deveremos compeçar pelo Deputado Luíz Roberto Ponte. Já estou quere_ndo colaborar, porque a -primeira decisão da comissão, da CPI, vai ser_orden:ar

Tive a oportunidade, nas prinie1ras reUniões, de dizer:"
preparem-se porque vamos sofrer a pior campanha que pode
existir, pois pessoas que estão no poder estão acostumadas
a esse tipo de ação". Estivemos ·o tempo todo envolvidos
com dossiês, notícias nos jornãis, nas quais únS çn~m- m_ais
corruptos que os outros. Por fim, o único dossiê que chegou
os trabalhos.
era urna farsa, que o Senador Carlos Çhíãr-elli, na ép_Ocã-,
- Q SR. GERSON CAMATA -Concordo com V. Ex•
em cinco minutos, destruiu.
Portanto, nós também podemos estar preparados para Entendo o s_eguinte: há_ um eixo central, que é a cartã, conforisso. À medida em que formos avançando, se conseguirmos me o Sr. Presidente disse. e há as ramificações laterais da
desvendar algum caminho para apurar realmente fatOs; ir"e_m_õÇ corrupção. É claro que- enquanto se enfoca o eixo principal,
a Comissão pOde - não tem que ser na primeira audiência,
também sofrer esse t1po-de campanha.
Por isso V. Ex~ está apontando um fãtO. -Se V. Ex~_~ncami nem na segunda, pode ser na d_éc;ima, na décima_ terceira
baixar para os caso_s que viere-m aparecendo nas laterais do
nhar esse assunto para a comissão, ele deve ser apurado.
eixo central, que acredito _seja a carta de Belo Horizonte.
O SR. GERSON CAMATA- Nobre Senador Jutahy E, na fala do Sr. Presidente, entendi iSso: -o eiXo_C_e:o._tr:al,
Magalhães, participo dessa preocupação de V. Ex\ porque o mÕtivo da_criação da CPI.
as CPI, não só aqui, mas nas assembléias e até nas câmatas
Lembro-me quando V. Ex~ veio me pedir a assinatura
municipais, têm servido para abastecer a imprensa com sensa- pará a criação da CPI, V. Ex~ se referiu exatamente _â carta
cionalismo. No final os senadores, os deputados, os vereadores e tinha, junto com o seu requerimento, uma cópia dela em
é que pagam por isso ---' "'Eles não apuraram nada, devem mãos. Acredito que o eixo central - nisso dou inteira razão
ter levado também" - , porque a imprens·a cria fatos que, aõ Sr. Presidente- é a carta. Agora, tudo aquilo que está
na verdade, depois não são aqueles que apareceram.
abrangido pela denúncia contida na carta, ficará coiriO aflue-tftePor exemplo, na França, no parlamento francês, as CPI desse Amazonas central, desse rio Nilo que é a carta de Belo
são secretas. Só vai a público o relatóiio final. E as. peças, Horizonte; os outros são apêndices, são rios que correm para
s6 se tornam públicas depois que ela tennina, Sendo ,secretas, um rio central e que depois vão para o mar de lama.
elas têm mais poder de investigação, elas se livram do s~nsacio
O SR. AFFONSO CAMARGO - O seu rio lá é muito
nalismo ...
grande.
O SR. RELATOR (Élcio Álvares)- Senador Gerson
Só para finalizar o meu aparte a V. Ex~ Com relação
Camata, peço a v. E_x• um aparte. (Assentimento do oradQL)_ a esse problema de, eventualmente, amanhã, as CPI, se fazeEstou ouvindo com muita atenção es_.te assunto que consi--- rem de maneira sigilosa, mais â vont~9e para se chegar às
dero hilportantfssimo. Tenho o maior apreço por V. Ex~ Esse conclusões, eu diria que hoje, aqui, na nossa reunião é quase
problema de comissões cqincidentes, nós todos temos uma secreta, porque acho que o descrédito é tão grande no País
matéria sendo votada agora na Comissão de_ Constituição, de que se consiga, realmente, fazer um combate efetivo à
Justiça e Cidadania, da qual sou Relator, que deverá ser sub- corrupção, que a imprensa não tem o menor interesse, fora
metida ao Plenário. Apenas vou dar uma justificativa ligeira, honrosas exceções, a imprensa não tem nenhum interesse na
e retorno, porque o assunto é importante. Estou integrado nossa instalação, não há uma emiSsóra de televisão, não há
à matéria de V. Ex', sou Senador do Espírito Santo. Vou nada. Quer_ dize~ isso_significa que ninguém mais ·acredita
apenas cumprir esse compromisso·e-volto imediatamente. In- que se consiga. E outro desafio que vamos ter. Disse-lhe,
clusive, gostaria de aditar-algUmas palavras sobre seu pronun- como Líder, até não co_s_tumo participar das CPI porque tenho
ciamento e pediria aos companheiros uma compteensão, por- dificuldade também, de tempo, mas fiz questão de participar
que já fui advertido pelo Senador Magno Bacelar de que desta, porque acho que a corrupção é o problema mais sério
a comissão está praticamente paralisada, esperando uma pala- existente no Pafs.
vra minha. Vou dá-la e volto logo.
O SR. GERSON CAMATA- Sr. Presidente, quero
OSR. GERSON CAMATA -Acredito que, se no fulli- agradecer a V. E)C', agradecer os apartes dos Senadores Jutahy
ro, adotássemo·s esse sistema franCês _da comissão parlame-ntar Magalhães e Affonso Camargo e, novamente, dizer que temos
de inquérito, talvez pudéssemos evoluir, melhorar o desem-- _ um trabalho difícil, mas ácredito que chegaremos a um bom'
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é comandar. Muito já qu_e estamos com mais de 30 dias de ati-aso desde quando
-foi solicitada a criação desta CPI, e o nosso tempo urge,
obrigado.
que se fizesse uma reunião na quarta-Teira e-ã :çfdffa nã. qUintaO SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Eu quero agrade- feira, quando, na próxima quarta-feira nós convocaríamos
cer as suas palavras, eminente Senador Ge:r;son Camata e, ou convidaríamos o Presidente e o V ice-Presidente da Câmara
ao· mesmo tempo, dizer que a Presidência recebe, c_om muita
Bfasileíril"da IndúStria da coOstruçãÕ Civil, que é uma instituisatisfação, a documentação que V. Ex•, há pouco, fez menção.
ção e passou a ser a Câmara responsáver pela Carta das EmO SR. GERSON CAMATA -.Se V. Ex• !Ile permite, pi'eiteifas o.U Cãtta de Belo Horizonte,. nas pessoas do Sr.
eu irei apenas ao meu gabinete providenciar um ofício de Aníbal Freitãs, Presidente_,_ e o_Sr. Marco.s Saot.an.a, Vice-Preencaminhamento e, aí, entregarei ao secretário da comissão.
sidente. Na_ quinta-feira, riós co"nVidáfíai:nos o ilustre Deputado Luís Roberto Pon.te, -~utor da Carta, ~ndossada_pelos
O SR. MEIRA FILHO -Sr. Presidente, peço a palavra.
empresários privãdos do País- as e.mpresas privadas do País.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Tema palavra Esta seria uma norrila de procedimento para esses primeiros
V. Ex•
..
dias após a "instalação desta. comiSsão.
OSR. MEIRA FILHO -Sr. Presidente, o ilustre SenaO .SR. GERSON CAMATA.,- Sr, Presidnete, V. Ex•
dor Divaldo Suruagy citou o meu nome e _parece-m~ que· me-·pefinite um.esclareciinento? (Assentirnent9 do_Sr. Presinão me fiz entender. Quando fale_i aqui no Sr. Miriistro Mário
dente)
Andreazza não foi com a intenção, absolutamente, de macular
Sr~ Presidente, tenho notado que está havendo um pequea memória do ilustre homem público que foi S. Ex~ Eu quero no espaço que, talvez, pudesse ser aproveitado__- um espaço
apenas caracterizar a atmosfera que existe na Nação brasil~i.ra entre o final da sessão do Senado e o_ começo. da sess~o do
com relação à corrupção. Eu, absolutamente,, não quis acusar Congresso. Como, novamente, o Senado vota depois da Câo Ministro.
mara - nós estamos, agora, num processo de veto -J~lvez
O SR. DIVALDO SURUAGY :-Permite-me V. Ex• pudéssemos ir até, por exemplo, entre às 17 horas e 30 minutos
até âs 20 horas, mais ou menos. En.lão poder-se-ia fazer uma
um aparte? (Assentimento do ora-dor.)
.
_ · ·· -~
Eu entendi, perfeitamente, o espírito de V. Ex~ Mas como -reunião na terça-feira, nesse .horário, e uma na quinta, e aí
V. Ex• se expressou que na épocã eram 10%, cabia-me uma faríamos reuniões semanals.
A outra idéia que_ eu teria, seria fazer como fizeroQS_-_urria
explicação que foi muito oportUna. Mas V. Ex\ agora, acabou
de dirimir todas as dúvidas. É claro que jamais V. Ex~ faria vez, numa CPI aqui, que se chamava CPI do .Cons1,1midor.
uma acusação leviana. Coino ficou uma frase solta: "no tempo Seria um Regimento_ Interno, que agilizou muito o_trabalho_
do Sr. Mário Andreazza eram 10%~', eu achei que deveria dessa CPI. Fizemos o seguinte: normalmente acontece numa
dar, aqui, um pronunciamento e, agora, complemen.tado por CPI o convidado vir com um calhamaço desse tam~nho para
ficar duas horas lendo e evitar perguntas, e ali ele diss.eca,
V.Ex•
faz a sua retórica, vem com teorias, que não interessam à
O SR. MEIRA.FILHO- Na verdade, Sr. Presidente, Comi~são ver aquele monte de papel, e que lá dentro não
os corrupto~ no S.rasil não ass.in;:tm recibO . .Af é "cj_ue está tem nada. Colocamos no RegimeQto que o _Co~y_iÇado ou o_
a dificuldade em colocá-los na cadeia.
intimado só poderia falar cinco minutos antes das perguntas
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Antes de encer· atinentes ao motivo de sua convocação. Os membros daquela
rar a presente reunião, eu gostaria de propor, aqui, com a CPrpõderiam fazer três perguntas e o Relator quantas pergunaquiescência .do Sr. Senador É leio Álvares, Relator -gesta Co- tas quisesse, porque ele é que, realmente, iria produzir a
peça final. E convocávamos cinco e sete pessoas por reunião,
missão - e V. Ex' 5 têm conhecimento de que esta Comissão
deverá se reunir na próxima quarta-feirã-....:....,-que·melhor"serici que; de fato, funcionava, andava mais rápido. TiVem-oS até
uril caso de um depoente que chegou lá com um calhamaço
se nos reuníssemos na terça-feira.
de papel e estava disposto a ler tudo. O presidente da ComisO SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço são era o Deputado Sebastião Rodrigues. S. Ex~ tomou aqueles
papéis e disse: "O Senhor vai falar por cinco minutos .e o
a palavra.
papel fica· aí para· o arquivo". e a CPI correu muito rápida.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Tema palavra TalveZ se -Corisegufssemos, entre nós,· combinar este .tipo de
o nobre Senador Jutahy Magalhães.
Regimento: o depoenteTãlaria por cirico miilutos, depois· resO SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, na ponderia a três perguntas dos Senadores inscritos e a quantas
quarta-feira teremos·muito trabalho. Creio que O nielhor dia perguntas o Relator tivesse, porque ele tem que produzir
seria na terça-feira pela manhã ou na quinta-feira pela manhã. a peça final e está mais inteirado, sabe o que está dirigindo
Quarta-feira é um dia em que se reúneni rift.ritas comissões e que informações precisa obter do depoente, para que o
e se concentram muitos trabalhos num mesmo. dia. Então, seu relatório seja !.l.IJla peça que possa, efetivamente, produzir
para poder atender um pouco mais essas comissões, acho modificação na legislação e as punições._Se conSeguíssemos
que não deveríamos fazer num dia principal como é quar- estabelecer esse RegimentO, ai' farfamÇ>s 3 ou_4_ re_uniões e
ta-feira.
- - aceleraríamos nossos trabalhos. O Presidente fi.s'~lizaria para
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) .,.-A Presidência que o depoente se ativesse àquilo que lhe foi perguntado
acha que às terças e quintas-feiras são dias impriitaõtes para e não fiCasSe fazendo considerações teóricas e filosóficas sobre
esta Comissão Se reunir CO!Jl mais _faCilidade. _Entretanto~ na a co~pção no Brasil.
próxima terça-feira haverá uma reunião ·m,uitt::;:importante da
O SR. PRESIDENTE (Ruy-Bacela.r) - A observação
Comissão de Assuntos Ecoflômicos - já éstá -c0nvbta9!l ,::-, de V. Ex~ é intere~sante e levaremos em c.onsiQeração. Juntaquando ela irá analisar aquele célebre acordo sobre a dívida mente com o RelatOr e õ eminente"Simador Jutahy Magalhães,
externa. Sendo assim, esta Presidência proporia, por exceção, vamos examinar.
senso pela Mesa que está a nos presidir
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O SR. AFFONSO CAM""RGO- Permite-me V. Ex•?
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Tem a palavra

V.Ex'
O SR. AFFONSO CAMARGO- .:-, Eu queria, já um
pouco dentro dessa dinâmica mais eficaz para a reunião, sugerir que acredito que poderíamos, numa reunião, ouvir a Câmara e o Deputado Luis Roberto Ponte. AcreOito que eles vão
dizer a mesma coisa. Com a presença do Deputado junto
com a Câmara, porque S. EX" faz-parte da Câmara também,
e foi a carta de S. Ex• que gerou a Carta da Câmara. A
sugestão e de que fizéssemos uma reunião e ouvíSsemos ãmplamente, totalmente, o que tem a Câmara brasileira e o Deputado Luís Roberto Ponte para falarem sobre o assunto,.
. O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Acredito; Senador
Ruy Bacelar, que a proposta do Senador Affonso Camargo
está correta e, também, a sugestão do Senador Gerson Camata, porque é preciso falar com os que aqui viere'Iti, -que- eles
terão cinco minutos para a exposição inicial. Agora, podem
distribuir um documento esCrito de quantas páginas quiserem,
para que cada um tome conhecimento do~ que pensam, do
que querem dizer, e até, dentro daquele documento escrito,
fazerem indagações a respeito do assunto que será tratado.
Caberá a cada um de nós, também, um~ autocensura pará
não fazermos discurso antes da pergunta. Estamos aqui para
perguntar e hão para expor as nossas idéias. Faremos apenas
três perguntas objetiVamente. Pode ser um bom número, mas,
às vezes, há necessidade de uma réplica, de acordo com a
resposta que a pessoa dá. Então, isto aCnão deve ser tão
limitado, mas deve ser limitado no tempo. Porque se conseguirmos limitar tempo ff a participação dos depoentes, ao
invés de fazerem aquelas exposições de uma hora, de_ uma
hora e meia, que, muitaS vezes, vemoS nessas CPI, acredito
que poss.~mos apressar as reuniões e serinbs mais objeiivOs.
No caso, acredito que em uma reun:iãO liOSSamos ouvir os
três tranqüilamente, se fizermos essas limitações.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Gostaria de fazr
um parênteses para que o eminente Relator ouça o que já
fo.i dito em relação à convocação, quando disse da sua aquiescência eril convocai- o Presidente e o Vice-:.Presj@p.te da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, em um dia, napróXl~
ma quarta-feira; e o Deputado Luís Roberto Ponte, numa
data posterior. Mas me parece que os membros da Comissão
chegaram a um denominador comum: o de que devemos ouvir_
ao mesrD.o tempo o Pr_esidente e o Vice-Presidente, como
também o Deputado Luís Roberto Ponte, todos no mesmo
dia. Acredito que, ao -invés de ser na quarta-feira, deva ser
na quinta-feira ..0 SR. JUTAHY_MAGALHÃES--' Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- ... é o que propõe
o Senador Jutahy Magalhães. Daí por diante, é o tempo de
que o Relator dispõe para apresentar um-rOteiro de tra]Jalho
para que todos os Srs. Senadores possam se manifestar.
O SR. RELATOR (Élcio Ãlvares)- Estou de acordo.
Não há problema nenhum.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr_ Presidente, à
medida em que os Senadores tiverem tempo, se houver necessidade, tanto V. Ex•, quanto o Relator, que têm o hábito
disso, devem se dirigir ao Proaasen, a fim de mandar um
técnico a esta Comissão ·para que seja Teita -a irtslalação de
um terminal Qe computador, a firii -de anot~rem todas as exposições que forem feitas aqui e levantar dúvida de imediato.
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O SR. RELATOR (Élcio Álvares)- No exame operativo da Comissão, tenho a impressão de que a Mesa, com
o Senador Jutahy Magalhães, com o Senador Ruy Bacelar
e comigo, deveria traçar um esquema de trabalho que faríamos
em comum acordo.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Quero dizer que
tomamos, por antecipação, essa providência, e o Prodasen
já está ciente disso, como também o Serviço de Taquigrafia
para trabalharem em conjunto.
Concedo a palavra ao nobre Relator desta Comissão,
Senador Élcio Ãlvares.
O SR. RELATOR (Élcio Álvares) - Sr. Presidente,
gostaria de externar neste momento o meu agradecimento
pela confiança da Mesa de me indicar Relator desta Comissão
que, como todos nós sabemos, é bastante importante em razão
exatamente do conteúdo da Carta de Belo Horizonte, que
é do meu inteiro conhecimento.
Realmente, como o Senador Jutahy Magalhães falou há
pouco, ainda está bem viva na nossa memória a célebre CPI
da Corrupção, que foi presidida por um grande capixaba que,
hoje, empresta o seu serviço, a sua dedicação ao Governo
Federal, que é o Senador José Ignácio Ferreira.
O Senador Affonso Camaigo, 'c-om a sua grande experiência, situou o problema com muito realismo: fraude, corrupção, tudo_ em matéria de obras públicas é um fato que
todo mundo comenta, que todo mundo sabe. Mas na hora
de provar é difícil obter o documento, conforme o Senador
Gerson Camata está trazendo em algumas certidó_e_s_...
O SR. GERSON CAMA TA- Permita-me V. Ex• um
aparte, nobre Senador? (Assentimento do orador.)
Apenas uma coisa. Disse aqui o seguinte: não disse que
o Diretor do DR do Espírito Santo recebeu propina. O que
provo aqui é que a licitação foi fraudulenta.
O SR. R~LATOR (Éicio Álvares)- Foi fraudulenta.
Disse aqui porque inclusive é um assunto que diz respeito
ao nosso estado e o Senador Gerson Caniata merece todo
_
o nosso respeito.
'
É uma Comissão que vai viver, muito, eu diria, até de
indícios que podem ser conclusivos ou não na formação de
um raciocfniO. Para nóS:, quem sabe, numa Comissão dessas
- sabemos como está começando hoje --q"ual será o seu
desenvolvimento? Pode surgir algum fato muito importante
que dê realmente a ela o suporte necessário, com o objetivo
que foi tonlado, preliminarmente, quando o nobre Senador
_Ruy Bacelar, que é o Presidente desta Comissão, teve ·a iniciativa de formá-la.
Então, todos sabemo~ que é uma missão espinhosa, delicada,_ importante, e está hoje dentro do espírito nacional.
Não se pode viver sabendo que há corrupção, não se pode
conviver com empresas reclamando o alijamento de concor~
rências.
Tenho ouvido alguns depoimentos profundamente dolorosos- eu e o Senador Gerson Cama ta, que temos convivido
juntos - de pessoas dizendo-se discriminadas em determinadas concorrências ou determinados favorecimentos, o que
é muito sério-. Então, esta ComiSsão" será·õ:estuário-comum,
e queira Deus_ que dentro do_objetivo a que eStamos nos
propondo agora consigamos um resultado realmente inteiramente compatível com a iniciativa do nobre senador Ruy
Bacelar.
- Quero dizer ao Senador Gerson Camata, que fQi tão
carinhoso comigo nas palavras iniciais, que a vida pública
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oferece momentos de muita alegria e de muita satisfação,
__ _ _
inobstance os percalços naturais.
O Senador Gerson Camata e eu sempre·· fomos adversários; cultivamos uma relação de amizade, mas no desenvolvimento do nosso processo político sempre ficamos em posições antagónicas. Pela primeira vez, agora, nã campanha -q-ue
se encerrou no Espírito Santo, estivemos ladO a_ lado defendendo uma candidatura que confiávamos, pela giã.iiae -personalidade do candidato, que era o Senador José Ignácio Ferreira, pela motivação que nos levou aos palanques. Infelizmente
o resultado, para nós, não foí bom; perdemos_ a eleição para
governador, apesar de eu ter me elegido Senador da República.
Quero dizer ao SeriadOr Gerson Carnata- e S'. Ex• sabe
disso muito bem - que nós dois temos a mesma origem,
somos filhos de famílias muito humildes no Espíiito- Santo.
O pai do Gerson- Camatã é uni lavrador, q-ue mora numa
localidade magnífica, pútá da terra dele, em Marilândia, e
o Senador Gerson Camata sabe disso muito bem, que o pai
dele, a mãe dele, a família dele tem nele o seu expoente
maior. O Senador Gerson Camata venCeu todas as barreiras.
Com.~çau como modesto radialista e hoje é uma figura de,
grande expressão nacional, e dentro de noss_o Estado foi tal~ez_
um dos líderes mais importantes nessa nova geraçã,q d.e políticos do meu estado. _
_.
. . . . _.O" Senador Gerson_ Camata também fe-z, CoriiO nós, ·u·Ín
Governo inteiramente v01tâ.do para a coisa públíca, e uni homem pobre, ao lado da sua mulher, a Deputada Rita Camata.
S. Ex~ tem um grande património, iilegã"velmente, que é o_
património de vida pública. Fico muito feliz em ouvi-lo. As
palavras de S. Ex~ para mim são·-um ·incentivo~ S. Ex• sabe
muito bem disso.-sempre·nos iâen"tifitambs no·me·sfuo prt:lpõ:
sito de trabalhar. Tenho convicçãocabsoluta de que D6us ag~:>ra
nos colocou- aqui também coino Senadores da Repúblíca para
fazermos com que õos tempos afára estreitemos uma amizade,
que cada vez mais é sólida e possamos; também, nos próximos
comedimentos políticos do Estado, lado a lado, nos identificarmos na mesma sigla para recuperar para o nosso estado
uma posição melhor.
Em relação ao Governador Albuíno Azeredo ~ __quero
deixar claro -.S. Ex~- tem me tratado com muita considCração.
Não sou companheiro político de .S. Ex~, os meus companheiros estão e:;tatamente do lado _do Senador Gerson Cama ta.
Sou um homem que tenho compromissos _de .amizade com
o ex-Senador José Ignácio Ferreira, mas tenho também identidades - o Senador Gerson Camata sabe disso - em relação
ao governador passado, que foi meu adversário em 1986 e
que hoje descaracteriza, desnatura mesmo o atual Governo,
pelo prolongamento de alguns elementos ligados à f?mília
do ex-governador, que continua muito presente dentro da
política do atual governo.
Conheço bem os documentos, sei das coisas qu_e estão
se processando no Estado. Quero dizer de público que tenho
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o maior- apreço pelo Senador Gerson Camata, e, evidentemente, temos que f, .nar um raciocfniO de convicção no momento em que assumimos oficialmente -a condição de Relator,
ao lado de magníficos companheiros que integram esta_comissão. Vamos ter isenção suficiente e necessária para formar
uni juízo de convicção, que somente honre os propósitos que levaram o nobre Senador Ruy _l3,acelar a tomar a iniciativa
deSta comissão.
Quero reiterar ao Senador Gerson Camata o meu mais
alto apreço, minha amizade. Estimo que cada dia mais, com
a nossa convivência aqui no Senado, multipliquemos essa amiz~çle, ~_também peço que futuramente tenhamos a mesma
b3ndeira política, o mesmo lado, porque o nosso ideal é comum, é o de trabalhar em favor do estado.
Devolvo, muito emocionado, a y. Ex' as palavras de
a_mi_2:a4e. _Acho que somos homens inteiramente idênticos.
Temos_ origem humílde. Sempre lembro com muita emoção,
Senador Gerson Cam.ata, -perdoe-me-a·expressáo nada parlamentar, mas de- profUnda amiZade - , que o meu pai é
um me_cânico com 90J!-nos de idad.e, que continua trabalhando,
e o pai:cte V. Ex~. coriheço muito bem, é uma figura sensacional
tamb~m, pela humildade e pela simplicidade.
Então, esta comissão já me deu uma alegria iTiicial, que
foi e'sSe' contato mais de perto, porque dentro do do grande
plen~Ijó do Senad9 talvez não tivés~emos a forma coloquial
de fa.lar agora.
_
___ Reitero, portanto, neste momento, perante a Comissão
e perante os meus nobres Pares-, a COnvicção de trabalhar
com- dedicação e faZer votos sincero~ de que esta Comissão
chegue a um resultàdo que honre a dignidade do Congresso
brasileiro e do próprio_ Senado que integramos, que é o nosso
obj~~iyô maior.
. A partir desse instante estou solidário com ó Vice-Presidente Jutahy Magalhães e com o Presidente, Senador Ruy
Bacelar, na organização de um programa de trabalho que
nos permita dar agil~~ade a esta comissão e, realmente, elabo_~
rarmos dados concretos para conseguirmos o objetivo a que
nos propusemos.
Muito obrigado;
O SR. PRESIDÉNTE (Ruy Bacelar)- Antes de encerrar, convoco uma reunião para a próxima quinta-feira, às
9 horas e 30 minutos. Aproveito a oportunidade para agradecer novamente a presença de todos.
Está encerrada a reunião
(Levanta-se a reunião às 11 horas e 25 minutos.)
COMiSSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
(') ATAS DAS 7• A 13• REUNIÕES
REALIZADAS EM 8, 15, 21, 22, e 29 OE MAIO DE 1991
E 5 E 6 DE JUNHO Dlõ 1991.
(*) Serão pubticadas em-Suplemento à presente edição
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1.1- ABERTURA .
1.2-EXPEUIENTE1.2.1- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:.
___ _ . __ _
-Projeto de Ler da Câmara n' 58/90; que ''Determina que as armas de fogo apreendidas sem o correspondente registro, pelos policiais, sejam destruídas em ato
público, na forma que especifica".
-Projeto de Lei da Câmara n• 52!90, que "Proíbe
o transporte de presos condenados ou à disposição da Justiça em transporte coletivo".
-Projeto de Lei da Câmara n' 19/90 (n' 2.082~B(89,
na origem), que "Acrescenta parágrafo ao art. 268 do Decreto-Lei n' 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código
de Processo Penal."
Ofício "S" n' 818ll (Of. n• 71-PIMC, de 15-4,88, na
origem), do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, remetendo ao Senado Fede.ral cópia do acórqão P!Oferido pelo STF nos autos do Mandado de Segurança n'
20.555-5, que declarou, na prejudicial, pelo voto médio
e incidentalmente, a inconstitucionalidade da seguinte cláusula do art. 1• do Decreto-Lei n' 2.159/84 "com aproveitamento dos seus ocupantes". (Projeto de Resolução n 9
42191).
1.2.2- Comunicação da Presidência
-Prazo para apresentação de emendas aos Projetes
de Lei da Câmara n" 19,52 e 58/90 e ao Projeio de Resolução 11" 42191.
1.2.3 - Leitura de proposta de Emenda à Constituição
-N• 13191, que dá nova redação ao§ 5;do art. 14
da Constituição Federal.
1.2.4 - Leitura de Projetos
- N• 221191, de autoria do Senador José Eduardo,
que autoriza o desmembramento da Superintendência Regional Curitiba -da Rede Ferroviária Federal S.A., SR-5,

cria a Rede Viação Paraná-Santa Cat3rináS.A., d.fOU.ti-ãS
p~ov~dências.
_
- N~ 222/91, d~ autoria do Senador FtÇtncisco Rollemberg, que dispõe sobre a indenização a ser pag·a pelas
empresas públicas e sociedades de economia nústa-aos estados, ao Distrito Federal e aos .municípi_os em que exerçam
a atividade de lavra de minérios em gefal, e dá outi-as
providências.
- N9 223/91, de autoria do Senador Odacir Soares,
que isenta de contribuição para·a seguridade social a ehtid~
de beneficente de assistêncía social que atenda aos requiSitoS que menciona.
- N'224/91, de autoria do Senador Carlos Patrocínio,
que determina a atualização monetária dos dividendos a
pagar aos acionistas das sociedades anónirrias, e dá outras
providências.
- N9 225/91, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que altera a redação do § 2• do art. 5• da Lei n' 7.797,
de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo Nacional de
Meio Ambiente e dá outras providências.
Requerimentos
-N 295/91, de autoria- do Senador Marco Maciel,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do editorial intitulado "Aumentar receitas, não impostos",
publicado no jornal O Estado de S. Pàuto, edição de 15
de junho de 1991.
- N~ 296/91, de autoria do Senador Marco Maciel,
solicitando dispensa de interstíciO e- préviá distnbuiçã~ de
a.Julsos para o Projeto de Resolução n' 41/91, que autoriza
a União a celebrar operação externa financeira relativa
aos juros da dívida externa junto aos bancos comerciais
devidos no período de julho de 1989 a dezembro de 1990,
e dá -outras proVidências, a fim de que figure na Ordem
do Diã da sessão seguinte. AProvado
1.2.6 - Comunicação da Presidência ·
1.2.5 9

-Recebimento do Telex n' 2.415, de 17 do corrente
mês, do Supremo Tribunal Federal, comunicando que
aquela Corte julgou procedente a Ação Direta de Inconsti-
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tucionalídade n' 513-8, declarárido a inconstituciOnâlídade dente e více·presidente da República, senador e deputado
do parágrafo único do art. 11 da Lei n' 8.134, de 2? de federal, a partir do ano 2000, e para governador e vice-go~
- ~vemador, deputado estadual e distrital, prefeito,- Vke-piedezembro de 1990.
1,2.7 _ Discursos do E~pediente
féito·e Vereador, a partir de 1998. Em discuss~o (4~ se~são),
tendo usado da palavra o Sr: Eduardo Suplícy.
·
SENADOR DIVALDO SURUAGY - Posiciona•
Proposta de Emenda à Constituição n' 10, de 1991
mento.quanto à reabertura dos cassinos.e a legaliz3ção. de autoria do Senador-Marco Maciel e outros senhores
do jogo no Brasil.
Senadores, que acrescenta parãgr·afo ao art'. i59 e altera
SENADOR ODACIR SOARES ...,.. Relevância do a redação do inciso II do art. 161 da Constituição Federal.
papel desempenhado pela FAB na Amazônia ao ense)ó Em iliscuss!io C4~ sessão), tendo usado da palavra o Sr.
do transcurso do cinqüeittCilãtiô do Ministério da :AeroCoutinho Jorge ..
náutica
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR IRAPUAN COSTA_tÚl'!IOR -,.CRel~SENADOR JUTAHY MAGALHÃES ,.:...Apreciatório de visita feita por S. Ex•, na qualidade de integrant~
;ão do acordo p~ra pagame"nto dóS_-jui"6s da dívida_ externa:
de comitiva de parlamentares da Comi~s~o de Relaçdes em tramitaÇão· rio Senado:' · ·
·
' '··
Exteriores e Defesa Nacional das duas Casas, à região
· · SENADOR NELsON. CÀ).ümiR.ê:i.-;E~caP!i~han·
fronteriça .ela Affia:zôflia br3.Site.)ia a convite do Mini.Sté.ri.o do:à_M_esa requerimento. de informações ao Mini,stério das
do Exército.· Cinijüenten~rio .d.o Minist~ri,o da Aero_n~!l- Relações Exteriores, sobre promoções naquele ministério.
tica.
. SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder- Pro·
. SENADOR HUMBERTO LUCENA ...., Encami- jefo de lei apresentado na data de hoje por S. Ex•, regulanhando à Mesa ·projeto de lei -que concede pensão especial Il_l~ntando o art. 243 da Constituição Federal, a propósitodo plantio de maconha no Nordeste, especialmente no_E_s_-_
a Fràncisco·Paulâ Câ_hdido' e dá outras prov'_idências.
1.2.8 _ Leitura de Projeto
tado de P.ernambuc.o ....
SENADOR CHAGAS RODRIGUES ~Auto-apli·
-N' 226/91, de autoria do Senador Ney Maranhão, cabilidade do art. 243 da Constituição; güe determina ·a·
que disciplina a desapropriação prevista no artigo 243 da expropriação de glebas onde forem localizadas culturas
Constituição Federal.
ilegais de plantas psicotrópicas.
SENADOR ÁUREO MELLO_- Homenagem à me·
1.3- ORDEM DO DIA
mória do ex-Senador Fábio Lucena.
·
Requerimento n' 219, de 1991, de autoria do Senador
Comentários
sobre
SENADOR
JOSÉ
,FOGAÇA
.,.Gerson Camata, solicitando, .nos termos· regimentais, a
transcrição, nós Anais do Senado Federal, dª palestra pro- artigo do Jornal do Brasil do último dia 3, intitulado O
ferida pelo engenheiro Emllio Alves Odebrecht, na Facul· começo da linha vermelha. Entrevista do Secr~táiip-de Polí-.
tica EcOnómica, Roberto Macedo, sobre transferência de
dade de Economia e Administraçãc;> da_ USP, no dia 8 de
maio do corrente ano. Aprovado, após usar da palavra encargos da União para os estados e municípiOs. Neces-·
sidade da duplicação da rodovia BR·386, no trecho das
o Sr. Jutahy Magalhães.
proximidades do Pólo Petroquímica do Rio Grande do
Projeto de Lei da Câmara n' 27, de 1990 (n<6:82!185,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú- Sul. ·
SENADOR JOSÉ EDUARDO -Presidencialismo
blica, que confere à BR-3~9, ~ denominaç~9 de "Rodovia
Presidente Tancredo Neves". Aprovado. A sanção.
e parlamentarismo em análíSe"-históriCa da democracia praticada no Brasil. Adoção do voto distrital como solução
Proposta de Emend~ à Constituiçãó'n' 9, de 1991,
de autoria do_Senador Ruy Bacelar e outros 'Senhores Sena- para a representatividade política no Brasil. Fortalecimendores, que estabelece a coincidência de eleiÇões paia presi- to do partido político no Brasil.
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SENADOR NELSON CARNEIRO - TributaÇão
excessiva sobre a classe empresarial, principalmente sobre
as contribuições previdenciá rias. Benefícios da Previdência
prejudicados pelos rombos e corrupção.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Precariedade de trechos das rodovias BR-235, BR-110 e BR-116,
nos Estados de Sergipe e Bahia.
SENADOR AMIR LANDO- Vetos do Presidente
da República ao projeto da polícita agrícola, aprovado
pelo Congresso Nacional.
SENADOR MOISÉS ABRÃO - Demissões políticas de servidores do Estado de Tocantins, perpetradas pelo
Governador Moises AveliÕ.o.--SEjlrADOR NELSON WEDEIÓN :._.Preocupações
de S. Ex~ com a liberalização da economia brasileira.
1.3.2 - Comunicação da Presidência- Convocaç·ão de sessão extraordinária, a realizar-se
hoje, às 18 horas e 32 miriutos, coni brd~m do Dia qu~

designa. -

-

H - ENCERRAMENTO
2 - ATA DA 94• SESSÃo',

-

ÉM 19 DE JUNHO DE

1991
2.1-ABERTURA
2.2. -EXPEDIENTE
2.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
-N' 147/91 (n' 283/91, na origem), restituindo autógr~fo~ de projeto de _lei s;mcionado.
2.2.2 - Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n9 227/91~ de autoria
do Senador Gérson Camafa, que isenta d"e taxas impOStos,
no período de 60 dias apôs a constatação da irregularidade,
a importação de veículos automotores fabricados no exterior, desde que, nl} pai:\, se cobre ágio para a aqüisição
de congêneres n3.cióú3is. -- Projte de Lei do Senado n' 228/91, de autoria do
· Senador Humberto Lucena, que concede pensão especial
, a Franciscb Pâula Cândido e dá outras pfovidências.

e

2.2.3 - Requerimentos
- N9 297/91, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, solicitando a tramitação conjunt:;! 9-o PI:Qjeto
de Lei do Senado n' 206/91 com os Projetos.de Lei do
· Senado n•' 4 e 5, de 1991.
- N• 298/91;ae autoria do Senador NelSon Carneiro,
solicitando ao Ministro das Relações EXteriores, infOi'màções que menciona.
2.2.4 - Comunicação
Da Liderança do PFL, referente a indicação de membros para integrarem a Comissão Temporária criada Com
o objetivo de estudar, analisar, bem como acompanhar
as atividades da Confeiência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento- EC0-92, a se reali. zar na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1992.
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2.2.5 - Comunicação da Presidência
_ -Referente à designação, de acordo com indicações
dos Líderes do PDC e do PDS, dos Senadores Amazonino
Mendes e Oziel Carneiro como- ffiUlares e Moisés Abrão
e Jóão- França como suPteitteS, destinada a acompanhar
as atividades da Conferêncüi das Nações .Unidas para o
Meio Ambiente e Desenvolvimento EC0-92:
2.3- ORDEM DO DIA
. .
Projeto de Resolução n•41, de 19?1 (apresentado pela
ComisSãO de Assuntos Económicos_ como conclusão de seu
Parécú no 189-A, de 1991), qtié âutOriZa a União a celebrar
operação externa de natureza financeira relativa aos ]Ui'os
da_ dívida externa, junto aos bancos c.omerciais, -devidos
no período de julho de 19ff9 a .dezembro de 1990, e dá
otit~ãS providências. AprOv~O, apOs usarem da palavra
Os Srs. Coutin-ho-Jorge, Ron?-n Tito, Mário CovaS, RuY
~acelar, Maurício Corrêa, -MáriSuetó de Lavor, Eduardo
Suplicy, Fernando Henriqüe Cardoso, Odacir s·õares,
Oii~n:;::arneiro!- ffumberto I,.uc~n~a, Affónso Çamargo, Ney
)',f_aranhão e Jutahy Magalhães. A Comissão D"iretora para
redaÇão fina[
. Parecer n:J78, de 1Q91_, da Comissãó-~~ ConstituiÇãO,
Justiça e Cidadania, sobre a mensagem· n'", 130, de 1991
(n9 232/91, na origem), de 22 de maio do_ corrente ano,
pela qual o Senhor Presi~e~te da República submete à
deliberação do Senado a escolha do nome do almirante-deesquadra José do Cabo Te~eiFa de Carvalho paia exerCer
o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga
destinada a oficial-general da Marinha, decorrente da aposentadoria do Ministro Roberto Andersen Cavalcanti.
Aprovado.
·
Parecer n 9 181, de 1991, da ComiSsã'o de Assuntos
Económicos sobre a Mensagem n' 137, de 1991 (n' 250/90
na origem), de 31 de maio-do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Seaado a escolha do doutor Sincínato Rodrigues de
Campos, para exercer o cargo de diretor de administração
do Banco Central do Brasil. Aprovado.
2.3.1 - M_~téria apreclàd~ após a Oraem do Dia.
.Redação Fmal do Projeto.de Resolução n• 41, de 1991,
constante da Ordem do Dia çl~ presente_s!?ssão. Aprovada,
nos termos do Requerimento n• 302/91. A promulgação.
2.3.2 - Discurso após a Ordem do Dia
SENADOR RONAN' TitO - Áspectos políticos
do acordo da ~gociação !1a dívida extema.
2.3.3 - Comunicação da Presidência
ConVocaç~9 de sessão cOnjUnta a reãl~ar~se am'a.nhã, ,
às 9 horas, com_ Ordem do Dia que- designa.
2.3.4 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses2.4 -ENCERRAMENTO .
3 - MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VIC:R-LÍDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS éOMISSÓES.Í?ERMANEN- .

TES
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Sessão, em 19 de junho de 1991

1~ Sessão Legislativa Ordinária da

49~

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre
As 14 HORAS E 30 MINUTOS ACHAM-SE F'R~SEN-.
TESOS SRS. SEN/!DORES: .
.
.
Affonso Camargo- Alexandre Costa-:- _Aimir Gabriel
- Aluízio Bezerra- Carlos De'Carli- Chagas Rodrigues
- Dario Pereira - Dirceu CarneirO -Eduardo Suplicy Elcio Álvares - Esperidião Arnin - Francisco Rollemberg
- Garibaldi Alves- Gerson Camata- Guilherme Palmeira
-Henrique Almeida- Humberto Lucena--:- Hydekel Frei-.
tas- Irapuan CoSta Júfliôr- João Calmon ....:.__João Fr3ilçâ '
-João Rocha
Jonas Pinheiro'---Jo.saphat Marinho~
José Eduardo -José Paulo J3isol- José Richa- José Samey
- J únia Ma ris e - J utah)i MágaÍIÍães :___ Levy Dias ~ l.Quremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucídio Portella
- Mansueto de Lavor_- Marco Maciel - Mário Covas -Marluce Pinto - Maurício Corrêa - Mauro Benevides Meira Filho - Moisés Abrão - Nabor Júnior - Nelson
Carneiro- Nelson Wedekin- Odacir Soares- Pedro Simon
- Rachid Saldanha Derzi --Ronan Tito - Ruy Bacelar
- Valmir Carnpelo- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de
presença acus~ o~ comparecimento de 52 Srs. Sçnac;lores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inCiarriós nossos trabalhos.
O-Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
-c

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N• 190, DE 1991
''Da Comissão de Constituição, Justiça e_Cidadaoja do
Senado Federal sobre o PLC n~' 58/90, que "determina
que as armas de fogo apreendidas sem o correspondente
registro, pelos órgãos policiais, sejam destruídas em ato
público, na forma que especifica."
Relator: Senador José Paulo Bisol
A presente propos1ção, apresentada pelo Deputado Ti dei
de Lima, busca determinar que as armas de fogo apreendidas
pelos órgãos policiais,.que não disponbam do respectivo registro, sejam, periodicamente, destruídas em ato público prévia
e amplamente divulgado.
_ __
Justificando, o aU:tor da proposta afirma que existe fõdo
um comércio clandestino de aJ)U.a de fogo, qt,te_., sendo largamente utilizadas pelos delinqúentes, ou mesmo. por cidadãos
comuns desavisados, proliferam a violência e a.çrimirl.alidade.
Argumenta airida que a proposta tem caráter educativo e
em que pese não ter valor absoluto e/ou infalíVel contribuirá
para a diminuição da criminalidade._ A seu ver a medida será
um exemplo que certamente obterá_re:!iultados, pois além de
impacto psicológiCo, encarnará uma negativa à violência, e,
como efeito paralelo, contribuirá também para a substancial
dminuição do tráfico de armas, principal fonte de abastecimento •dos criminosos.

Legislatura

Co~ta

e Diro;u Çarneiro.

. O projeto obteve da Comissão de_ Constituição e Ju~tiça
e·âe :Redãção da Gâ:mara dos Deputados aprovação unânime
quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Foi aprovado também pela ComiSSão de Defesa Nacional daquela mesma Casa, onde sofreu duas alterações.
É o relatório.
II - Voto do Relator
. . O.PLC.n• 58190, aprovado na Cãrnara dos Deputados
_ sob _o número _3.048-B, atende às preliniinares de admissibilidade:_ é constitucional, juríd~co _e de acordo com a boa
técnica h:igislatiVa.
Quanto ao mérito, passamos a opinar. O destino de armas
de usos permitido e proibido legalmente apreendidas é hoje
disciplinado pelo Ministério do Exército, que procura reservar
as de uso permitido para aproveitamento nos órgãos de segurança pública e interna do País. As de uso proibido, de uso
militar ou policial, passam a constituir estoque à disposição
dp Departamento de Material Bélico, com vistas à mobilização.
A intenção primeira do projeto era a destruição de todás
as armas de fogo apreendidas sem o respectivo registro, mas
a sua redação final vinda da Câmara dos Deputados_ conten-~
ta-se coffi._a eliminação das armãs de fogo de uso não proibid~.
En;tbora estejamos convictC?s de que a matéria recebeu
sábio e coerente tratamento por parte do Ministério do Exército, e saibamos também da facilidade com que poderão ser
repostas ou substituídas as armas_ demolidas, impõe-nos acreditar que a proposta de caráter educativo venha realmente
causÇtr o impa-cto psicológico esperado e, em conseqüência,
diminuir acentuadamente a violência e a criminalidade.
Somos favoráveis à aprovaÇão do projeto confonne sua
redação final na Câmara dos Deputados.
_"Sala das Comissões, 12 de junho de 1991.- Nelson Car,neiro, Presidente -José P. Bisol, Relator - Magno Bacelar
- António Mariz - Garibaldi Alves - Mansueto de Lavor
- Elcio Álvares - Wilson Martins - Chagas Rodrigues Jutahy MagalhãeS ....: Oziel Carneiro - -Josaphat Marinho.

PARECER N• 191, DE 1991
"Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado Federal sobre o PLC n~ 52/90, que 'proíbe o transporte de presos condenados ou à disposição da Justiça
_em transporte coletivo."
Relator: Senador José Paulo lJ:isol
._
O proJê"to em ~apreciação, de autoria do Deputado Victor,
Faccioni, visa a proibir o transporte de presos condenados
ou à disposição da Justiça em transporte coletivo, eStabelecendo pena· de dois a oito anos de reclusão e pagamento
de vinte e Cinqúenta dias-multa para a autoridade que violar
o dispositivo.
Na Câmara dos Deputados foram acolhidas duas emendas
à propo-sição: uma na Comissão de Constituição, Justiçà e ,
de Redação, outra na Comissão de Defesa Nacional.
_
É o relatório.
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Voto do Relator
A proposta preenche os requisitos de_ a_d_mis.S:ibilidade:
trata-se de matéria de competência privativa da Un_ião (art.
22- Inciso I - Constituíção Federal), perfeitamente sintonizada com nosso ordenamento jurídico, e expressa em boa
técnica legislativa.
A redação final do projeto vínda da Câmara dOi Deputados busca atender a pelo menos dois aspectos: zelar pela
segurança dos passageiros comuns, que sem dúvida viajariam
intranqüilos na companhiã de pessoas supostamente perigo.sas, conden~das ou à disposição da Justiça; e, ao mesmo tempo, poupar de constrangimentos o preso não ~conde_nado, à
disposição da Justiça, que, até aí podendo ser uma vítima
da injustiça, certamente não ·se sentiria bem sendo transportado sob escolta entre seus concidadãos.
A proibição, acertadamente, nã.o se estexlcle à_~._Újlização
desse meio para condução de presos de uma unidçlde fedeiativa para outra, pois num país com as di_m_ensões_e com os
problemas encontrados no nosso, ficaria deveras prejudicada
a decisão judicial que envolvesse a transferência de preso
de uma região para outra ou de um _estado para outro se
se exigiSse viatura especial para esse transporte, já que alguns
casos demandariam inclusive o uso de aeronaves.
Quanto ao mérito, em- que pese reconhecemíOS~i10s pontos positivos acima menciqnaçlos a rnagn~nime intenção do_
projeto, somos forçados a acreditar que as também_ citadas
dificuldades enfrentadas pelo País poderiam colocar em cisco
a eficácia dessa nova lei se não ressalvar ~_la mesm_~ alguns
cas.os em que a condução de presos possa ser feita em transporte coletivo de passageiro dentro das unidades da Federação.
No entendimento de que a absoluta impossibilidade de_
se cumprir uma decisão judicial implica o seu desJ:espeito,
fulminando, cedo ou tarde, de ineficácia a lei em que-se funda,
oferecemos ao projeto emenda aditiva: na fOrina abaixo, visando estabelecer os casos em que, excepcionalmente, a condução
de presos possa ser feita em transporte de passageiros dentro
das unidades da Federação.
Emenda
Acrescente-se parágrafo único ao artigo 1~ do PLC n"
5211990, com a seguinte redação:
·
- Parágrafo único. Em casos excepciOnais, co-riiprovaâa
a absoluta impossibilidade de se observar tal proibição
sem prejuízo procedimental, poderá o Juízo ·competente,
mediante despacho fundamentado recorrível, determinar
o uso do transporte coletivo de passageiros.
Conseqüentemente, somos favoráveis à aprovação do
projeto nos termos da redação anexa, conforme alteração
proposta.
EMENDA N• 01-CCl_(SUBSTITUTIVO)
Proíbe o transporte de presos condenados ou à disposição da Justiça em transporte coletivo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica proibida a condução de preSos condenados
ou à disposição da Justiça em transporte coletivo de passage_ll:os dentro das unidades da Federação~
Parágrafo úniCo. Em casos exCepéionais, compro~ada
a absoluta impossibilidade de se observar tal proibição sem
prejuízo procedimental, poderá o Juízo competente, mediante
despacho fundamentado recorrível, determinar o uso do transporte coletivo de passageiros.
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Art. 2~ A violação do disposto no artigo anterior pot
autoridade policial, judiciária ou militar, constitui crime punível com pena de 6 (seis) meses. a_l (um) ano de reclusão
e pagamento de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta) dias-multa.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrárío.
__
Sala das Comissões, 12 de junho 1g9r. -'- Nelson Carneiro, Presidente -José P. Bisol, Relator- Wilson MartinS
- Chagas Rodrigues - Oziel Carne_iro - Jo~pbat Marinho
- Garibaldi Alves -- Antonio Mariz - Mansueto de Lavor
- Jutahy Magalhães - MagOO Bacelar - Junia Marise Elcio Alvares.
PARECER N• 192, DE 1991
Da Cõmissão de Constituição, Justiça e Cidadania, so-· bre o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados o• 19,"
de 1990 (n' 2.082-B, de 1989, na Casa de origem), que
-'' ÃCresceiita pai'ágrafo ao art. 268 do neCreto-Lei n10 3.689,
de 3 de outubro de 1941,- Código de Processo Penal."
Relator: Senador José Paulo Biso!
I - Relatório
O Ilustre Deputado NeY-LOpes,-atrav-escto PLC n~ 19/90,
aprovado na Câmara dos Deputados sob- o n!' 2.082-B, _de
1989, propõe a participação da Ordem dos Advogados do
Brasil- OAB, na qualidade de assistente do Ministério Público;--nos processos que envolvam crimes que atentem ou violem
os direitos humanos.
Em sua argumentação, o nobre parlamentar justifica a
proposta pela necessidade do "acompanhamento processual
amplo e transparente" de tais casos.
II - Voto do Relator
O 'PLC n'~ 19/90 atende ao requisito da constitucion_alidade, em especial ao disposto no art. 22, inciso I, da Çonstituição Federal. Igualmente, satisfaz quanto à juridicídade e
boa técnica legislativa.
· -ouanto ao mérito, louvamos a iniciativa e a criatividade
do nobre Deputado Ney Lopes, ao prever a importante participação da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, com
o objetivo de tomar ainda mais transparentes aqueles processos judiciais que Versem sobre detenninadqs_crimes contra
os direitos humanos.
Entretanto, salvo -melhor juízo~ acreditãffioS qUC al.guns
aspectos da proposição devam ser melhor explicitados ou ampliados, com vistas a tomar mais Ç:ficaz o espírito da proposta
sob exame:
_
__
1. A proposta de partícipaÇão da O AB, na qualidade
de assistente- do Ministério Públjco, deve ser estendida aos
prOcessos-que envolvam suspeitas quanto à isenção das autoridades responsáveis pela apuração ou julgamento dos fatos.
Isto porque, em muitos casos, é na falta de isenção aO ápurar
ou julgar que se configUra o abuso de poder a que o PLC
visa fiscalizar e hnpedir.
2. Como müitas vezes § no inquérito policial, e não
no processo penal, que se cometem írregulaii"dades tendentes
a encobrir os fatos e torn~r ina~ssível a :verdade, não há
por que limitar a atuã.ção da O AB ao processo penaL Por
isso, devemos estender a sua participação, prevendo a possibilidade de a Ordem fiscalizar o inquérito policial.
Diante destes argumentos e ponderações, propomos o
seguinte substitutivo:
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EMENDA N' I - CCJ
(Substitutivo do Relator ao PLC n' 19/90)
''Acrescenta parágrafos aos arts. 49_e 268 do Decreto-Lei
il' 3_689, de 3 de outubro de 1941, - C6digo de Processo
· Penal."
O Congresso Nàdonai çiêcr~ia:
,
Art. 1"' Acrescente-se ao art. 268 do Decreto-Lei n"'
3.689, de 3 de outubro de 1941 -Código de Processo Penal
- o seguinte parágrafo:
_ "Parágrafo úhico. ~Na açáo penal por crime COI!~ra os
direitos humanos constitucionalizados, cometidos com abuso
de poder ou violência à pessoa física, e noS- em que 6 delito·
deu causa a clamor público por conivê_ncia, omissão; irifêresse
ou participação de autoridade capaz de influir na apuração
da verdade desde o inquérito policial, a Ordem dos Advogados
do Brasil- OAB, será admitida cOino assiste-nte do Mi.ó.fstério
Público, independentemente da m-anifestação de vontade do
ofendido ou do seu representante legal, assegurando-se-lhe
o uso da via recursal conferida ao titular_ da pretensão punitiva."Art. 2~ Acrescentem-Se- dóiS parágrafos (trans~orman
do o atual parágrafo úriicó err(~ l•) ao ari. 4•:do Decreto-L!'i
n• 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal:
................. -.--- ................. ,, ________ , ... _~
A competência será necessariamente- transfeiida
por designação .da chefia de polícia nos cis~s- ~e omissão com~
provada ou de clamor público por suspeita de omissão, da
autoridade policial em princípio competente_._
_____ ---~~-§ 39 Em todas as hipóteses de infra~ões -penais que-·ên-volvam particiP.iç36 -_chi iiítéfeSses --das :hitOridades policiais
o~ ~dmif!istratiVãs· édmp~têl).(e~; 9 'inquérito ,será necesSaria.-.
mente acop1panhado por repres$!ptantes do !ytjnistério Público
e da Ordem dos Advogados do :Srasil-OAB~.especialmente
designados para tal fim...
,
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
. _- - .. : _
Art. 49 Revogam-se as,disposições eQI cpntrário. _
Sala das Comissões, 12 de junho de 1991..:- Nelson Catneiro, Presidente -José Paulo Bisol, Relator- Wilson Martios - Chagas Rodrigues- úzief Carneiro ...:. 'jósaphat M:ãi1:
nho - G3riba'ld.i' Aives FiÍIÍo ~ Antônio Mariz - _Jutahy
Magalhães- Magno Bacela~:....: Júnia MariSe.- Élcio Alvares.
§ 1•
§ 2?

1

,

•

PARECER N• 193, DE 199!'
Da Comissão de Constituição e JustiçO, sobre Ofício
"S" N• 008, de 1988 (Of- n• 71-PIMC, de 15-4-88, oQ
origem), 'do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, remetendo ao Senado Federal cópia do~acórdão profe·
rido pelo S T F nos aÚ\os do Mand~~q de Segurança
n9 20.555~5, _que declarou, pa prejudicial': pelo voto médio
e incfdentalmente, a inconstitucionalidaQ.e da seguinte
cláusula do art. 1~ do Decreto-Lei n~ 2.159/.84 "com aproveitamento dos seus ocupantes".
'
Relator: Senador José Paulo Biso!
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão "com aproveitamento de seus ocupantes" que integra o art. 1~' do Decreto-Lei n9 2.159/84.
O acórdão da declaração foi publicado no Diário Oficial
de 25'3-88 e transitou em julgado.
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A expressão decJarada inconstituciorial efetivava subprocuradores da República, em seus cargos, até então ex?rcidos
em comissão, com prejuízo para a carreira de terceiros,_ estes
sim efetivos. A inconstitucionalidade consistia na alteração
da forma de provimento.
___ _
_
Tal forma era regulada por lei; e conseqüentemente, não
podia ser substituída, suprimida ou modificada por dec~eto-lei.
Além_disso, a alteração aduzia um degrau na carr~ira çio Minis_tério Público, de tal modo que o aproveitamento dos que,
em corifiançá exerciam funções, implicava em ofensa ao direito
líquido e certo de titulares dos_cargos d~ graduaçã~ hierárquica
irnedi.atam~nte iQ.fetior. _ .
,
.
.
..
.
A decisão não foi.un~nime. Bppv~ quat.r_() _vo1os.I:!q sentidO de que Se o Presidente d3. Replíblica pode criar çargos
por decreto-lei com maior razão pode alterar-lhe o provimento, mas a m~ioria acgmpanhou o relator na sua declaração
incidental de inconstitucionalidade.
A hipótese é a do art. 410, inciso I, do_Regimen~o Interno
do Senado e as formalidades _exigidas tiveram atenQimento.
Quarito aO mérito, inobstante a qualidade indiscutível
dqs_ ~qtos ye.qciqos, iiJ.1punha-se_ a decl~ração. da in.constitucionalidade da expressão "com aproveitament9 dos seus. qcupantes'\,inCorporada ao art._ P_do Decreto-Lei n~ 2.159/84, ainda·
que se admitisse legitimidade da iniGiath:'a do Presidente da
República, e então apenas em razão da clara ofensa aos direi-,
tos adquiridos pelos servidores efetivos que ocupavam os cargos de gradu~çã~ imediatamente inferior.
..
Assim sendo, tendo em vista o çl~sP9sto .no ar,t.c 42, ~!I!
da Constituição Fe.deral anterior'.e,pelo ãrt. 52, X, da vigente,
combinadas COill o art. 412 do Regimento Interno 4o Senado,
nosso pafecer é no sentido de que se formule. projeto d~:
resoh:1ção suspendendt;> a. exeçJ;Ição dç at:t ..19 99 De_cr~to-Le1
n~ ~5.9(~4 n1;1 _parte_ em_ q'-'~ diz ','cqn;t apr9v~itamen,t9 d,os,
seus oqupantes".
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 42, DE 1991
Suspende a execução do art. 1~' do Decreto-Lei n\1'
2.159/84, na parte em que diz "com aproveitamento de
seus ocup~n.tes":
.,,,
.
'
O Senado Federal iesolve:
Art. 19 Fica_suspensa a execução do art. 19 do Decre-·
to-Lei n"' 2.159/84, na cláusula "corn_aprov~itamento de seus
ocupantes'', conforme acórdão do Suprernü"Tribun_al Federal,
publicado no Diário Oficiai de 35-3-88, .que transitou em jUlgado.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
aprovação.
Art. 3<i> Revogam-se ãs:disposições em contrário.

:2.

Ju'stificação
O acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Mandado de Segurança de n"' 20.555-5·, que decJarou,.
na prejudicial, pelo votO médio e incidentalemnte, a inconsti-.
tucionalidade da seguinte claúsula do art. 1~ do Decreto-Lei
n~ 2.159/84, "com o aproveitamento dos seus ocupantes" foi
publicado no Diário da Justiça de 25-3-88 e transitou em.juh
gado.
Q_Mandado de Segurança, em pauta, foi impetrado por
subprocuradores-gerais da República, efetivados em tais ca_r~,
gos ou a eles promovidos, com base no Decreto-Lei n~' 2.159,·
de 30-8-84, sob a alegação de que o Decreto Legislativo n:
31, de 5-12-85, do Congresso Nacional, não o poderia ter
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rejeitado fora do prazo prescrito no § 1~' do art. 55. c/C f
3"' do art. 51 da ConstituiÇão Federal anterior.
Vis-óu, poiS, a segurança impetrada, a obter a declaração
de aprovação ficta do Decreto-Lei n• 2.159/84, por decurso
de prazo e da inconstitucionalidade de sua rejeiç-ao pelo Congresso Nacional (Decreto Legislativo n• 31, de 1985).
A leitura do art. 19 permitiu a conclusãQ dQ_~mirierite
Relator de que o Decx:eto-Lei n'i' 2.159/84 não criou cargos,
mas apenas modificou a forma de provimento de cargos já
existentes. O dispositiVo acrescentou à integração no'S cargos
de provimento efetivo o aproveitamento dos subprocuradores-gerais que vinham ocupando, em comissão, vedando, assim, o aceSsO mediante p!ómoção-,--dos ·ocupantes de cargos
efetivós inferiores, infe-grârites da carreira do Ministério Público.
Concluiu, pois, o Sr. Relator, que o art. 1~' padece de
vício de inconstitucionalidade pois não é matéria de decreto-lei
(art. 57 da C F antiga), mas de lei propriamente dita (art.
57, I e 109; II, da C F antiga) a alteração de forma de
provimento de cargos públicos já existentes.
Não é possível alterar a carreira do Ministério Público,
acrescentando-lhe degraus, sem lei formal (arts. 94 e 95, §
19 - C F anti~a), também, não é possív~l aproveitar alguém
no cargo efetívo de ca~eira, se'm piomoção só por se encontrar -.- _
ocupando cargo em comissão.
_
Trata-se de inconstitucioilãlídade, poiS que o escalonamento em carreira dos cargos de provimento efetivo -do Ministério Público é imperativo constituclonid de acordo ço_m o
que rege o texto constituCional antigo, art. 95 e _art:--129,
§ 39 da Cofl.stituição vigente ("O-ingresso mi Cárterrà fa:r~e-á
mediante concurso público de provas e títulos ... ").
Não é possível destinar esses cargos transformados, de
provimento efetivo, iiafa" detetminadOs servidores sem atenção aos critériOs qUe objetivameilte, nele se estipularam.
O decreto-lei estaria efetivando antigos titulares ero comissão, em cargos_ novos, os resultantes de transformação,
a se proverem, em caráter efetivo, mediante promoÇão, sem
a verificação prévia dos reqüisitos estabelecidos e afastando
da competição os demais procuradores da República.
Criar-se-ía um privilégio, em favOr dos ora e'xercentes
de funçõeS de procuradores da República em ·comissão, que
de exoneráveiS ad nutum, passariam a titulares efetivos dos
c3rgos transformados.
A decisão- não foi rinânirrie: conheceram unanimemente
o mandado de segurança, e na prejudicial, pelo voto inédio
declarou-se, incidentalmente a inconstituciOnalidade da seguinte claúsula do art. 1• do Deéreto-Lei n' 2.159/84 "com
aproveitamento de seus ocupantes", vencidos ln totum os Srs.
·Ministros que a rejeitaram, e, ·vencidos, em parte os Srs.
Ministros. que declararam a inconstitucionalidade em maior
extensão.
De acordo com ·o que reza nos arts. 412 do Regimento
Interno_ do Senado_ Federal, e art. 52, X, da Constituição
vigente, uma vez conhecida a declaração que proferiu a decisão definitiva pelo S T F de inconstitucionalidade parcial,
foi formulado projeto de resolução, visando suspender a execução em parte do Decreto-Lei n 9 2.159/84 quanto às-cláusulas
do seu art. "com aproveitamento de seus ocupantes".
Sala das Comissões, 12 de junho de 1991. -Nelson Carneiro, Presidente - José Paulo Bisol, Relator - Aotonio -Ma·
riz - Jutaby Magalhães - Wilson Martins - Chagas Rodrignes- Oziel Carneiro- Garibaldi Alves- Josaphat Marinho
- Magno Bacelar - Junia Marise - Elcio Alvares.
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O Expediente
lido vai à publicação. (Pausa.)
Foram encaminhados à publicação pare_ceres da Comissão
de Cop.Stituição, Justiça e Cidadania, que concl-!J,.emJavor~vel':"
mente aos Projetos de lei da Câmara n•' 19, 52 e 58, de 1990,
e pela apresentação do Projeto de Resolução n• 42, de 1991.
As proposições ficarão sobre_a_mesa, ·onde poderãn receber emendas, durante cincO Sessões ordináriaS, nOs termos
do art. 235, II, De F, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Sobre a mesa,
proposta de emenda à Constituição que será lida pelo Sr.
19 Secretário.
É lida a seguinte:
PROPOSTA PE EMENDA.À CÓNSTITÚÍÇÃO
N• 13, DE 1991·
Dá nova redação ao § S• do art. 14 da Constituição
Federal.
O § 5~' passa a ter a seguinte redação:
- "§ 5~' São elegíveis pai-à o mesrriO Caigo~ por mais -um
período, o Presidente da República, os governadores de estados e do Distrito- Federal, os prefeitos e quem os houver
suCedido ou substituído.''
Justificação
A República brasileira inspirou-se, eril algun:s aspectos,
no texto da Constituição da: República dos Estados Unidos
dã América. Coni·ó aquela, nossa República tornou-se presi·
- ·
dencialista e federãtiva.
O tempo de mandato do Presidente, entre hóS, tem- ostilado entre quatro', ·cinco e seis anos; sem direito à r'eeleiÇãO ·
para um período-gosterior na~ ?~versas Consti~uJçõ,'e~ q~e ~iY~-:
mós. Hoje o ma'J!dato é· de ,cinco af\OS também sem .direit_o
à reeleição para Um período- imediato.
·
·
.
Já a Constituição americana, presidencialista e federativa·, ·
permite a reeleção do Presidente para um período imediato,
dizendo em sua Emenda XXII; ."Ninguém será eleito mais
de_ quas vezes _para o cargo de ~residente"._ PaJ:e_ce-no~ _que
uma r:eeleição seria peremptOriamente proibida se fosse clara.,._
mente antijurídica ou antidemocrática. O que ilão é, tudo indica~ Se fosse~ t~l princípio· iiáo' estâria iil.Cnistadb-ria Cónstl- tulÇão do povo americano, tão dóSo de ~s_eUs direitos ·e d~ seu iegime demOCrático.
Achamos que reeleição para um período posterior ao
primeiro mandato_está dentro do ideário do regime presidencialista. Pleitear.um segundo mandato logo após o primeiro
é a chance de se ter uma admip.isfração julgaqa pelo povo
ati:avé_s do voto.
.
.
_
A Constituição, enf seu art. 14, § 5~', diz que ~'são inelegíveiSpara os tne'Sfuos cargoS, no· período subseqüente, o Presidente da República, os governadores de estados e do Pistrito .
Federal, os prefeitos e quent Os houver sucedido, ou substituído nos seis meSes anteriores ao pleito".
O espírito-da inelegibilidade, em todas as nossas Constituições é eminentemente defensivo. "É uma medida destinada
a de'fender a democracia contra possíveis e prováveis abusos.
No texto original da Constituição de 1946, aparecia ela como
medida preventiva, ideada para impedir que principalmente
os titulares de cargos públicos executivos, eletivos ou não,
se servissem de. seus poderes para serem reconduzidos ao
cargo ... Para tanto impedia suas candidaturas" .'(Manuel Gon1
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çalves Ferreirà Filho - Curso -de Direno CõrtSlilUClolial Rocha - PFL --, TO - Moisés Abrão - PDC - TO pág. 262.)
Jonas Pinheiro - PTB - AP - Henrique Almeida - PFL
As inelegibilidades na Consti~uíçãá de 1946 visavam ape~ - AP - Esperidião Amin - PDS - SC - Élcio Álvares
- PFL - ES - Márcio Lacerda - PMDB - MT- João
nas a impedir o abuso dos cargos públicos. (Idem, pág. 263.)
França- PDS - RR - Amazonino Mendes - PDC A Emenda n" 1, de 1967, vetava a reeleição para "um
período imediatamente posterior'' do Presidente, do Vice~Pre AM - Júnia Marise - PRN - MG - Lourival Baptista
sidente da Repúblic~. entre outros "para com iss_o evitar o -PFL-SE
uso indevido do prestígio e dos poderes do cargo ... para a
LEGISLAÇÃO CITADA
.
obtenção de votos para o próprio" ... (Idem, pág. 264.)
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
Ser contra simplesmente à reeleição é preconceitO e ingeFEDERATIVA DO BRASIL
nuidade. Ela, em si, não é negativa, quando=se trata de__reele"• •• ••'
.. ' ••' •• •' •••••' •••'' •''''' •• ••••••••• •••••••• •• .... ••
•
ger ou não um governo probo, eficiente e cap~z. Quando
CAPÍTULO IV .
se pleiteia uma reeleição, o que está em jogo naturalmente
Dos Direitos Políticos
é o julgamento de uma administração. Se ela foi pióba, capaz
e eficiente, por que não ter outra· chance de continuar? Por
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufráque partir necessariamente para ·um3llova ave-ntura? É uma gio universal e pelo voto direto e secreto,- com valor igual
hipocrisia negar o valor de uma reeleição. Um governo efi- par~ todos, e, nos termos da lei, medi~nte:
ciente e honesto é necessariamente transparente. Cabe ao- ,. , , , ..... , , ..•.. , .. ••., •. •••, •. •••••• •• ••
povo julgá-lo. Se é o povo que vai julgar, por que negar-lhe
§ 59 SãO inelegíveis para os mesmos cargos, no período
tal oportunidade?
subseqüente, o Presidente da República, os Governadores
O uso indevido do prestígio e do poder do cargo é urna
de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os hotiver
possibilidade. Tais perigos existem. O poder corrompe. Por sucedido, ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito.
isso mecanismos podem ser criados-para CorTibater tais perigos.
O uso da propaganQa, por exemplo, pelos IDeias de c_omunicação. Nela os governos federal e estaduai~ gastam .somasO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A proposta
fabulosas, apregoando suas obras. Tal propaganda importa
de emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita
a possibilidade da criação de "mitos". São os tais falsos mitos
às disposições específicas constantes dos artigos 354e seguintes
que infestam a América Latina. Tais mitos, engendrados pela do Regimento Interno.
propaganda, tanto mal fizeram à democracia. Isso deve ser
Os Senhores Líderes deverão encaminhar à Mesa os noerradicado da vida pública do País. Só qUe a reeleição como
mes dos integrantes de suas bancadas que deverão compor,
tal não põe democracia nenhuma em perigo. A República
de acordo com a proporcionalidade partidária, comissão de
e a democracia da América- nurica correram perigo com a
16 membros incumbida do exame da matéria. Dessa comissão,
reeleição de seus presidentes.
que a Presidência designará dentro de 48 horas, deverão fazer
, . Reeleger o .Presidente da República, os governadores _ parte, pelo menos, sete membros titulares da Comissão de
de estados e os prefeitos não é antidemocrático. Reeleiç-ão - Constituição, Justiça e Cidadania. A comisSãCf teta- o prazo
não periclita qualquer democracia. E não é inovação nenhude trinta dias, improrrOgáveis, para i:m"itir- parecer sobre a
ma. Acontece tranqüilamente, sem nenhum traumatismo, na
proposição.
grande democracia americana. E mais:· é a-- chance de um
·~• .-.~c~

-~

~

governo ser aprovado ou não pelo povo. "Hoje, nenhum presidente ou governador, sai com o julgamento popular, porque
ninguém sabe se eles seriam ou não reconduzidos." (Ministrp_
Bernando Cabral) -Folha de S. Paulo de 23-7.90, pág. A-6.).
A reeleição prova uma democracia adulta e eficaz.
Sala das Sessões, 18 de junho de 1991.- Ney MaranMo
- PRN -SE - Odacir Soares - PFL - RO - Francisco
Rollemberg - PFL - SE -, Meira Filho .,--_PFL --, DF
- Irapuan Costa Júnior -"'PMDB- GO- Carlos De Car!i
- PTB - AM -Raimundo Lira- PFL • PB -$aldanha
Derzi - PRN - MS. - Áureo Mello - PRN - AM Albano Franco - PRN - SE - Nabor Júníor - PMDB
- AC- João Calmon- PMDB - ES- Hydekel Freitas
- PMDB - AC - Alufiio Bezerra - PMDB - AC Louremberg Nunes Rocha~ PTB- MT- Carlos Patrocínio- PFL- TO -·Alfredo Campos- PMDB- MG ::C.
Hugo Napoleão - PFL - PI - Júlio Campos - PFL - ·
MT- Flaviano Melo- PMDB -·AC- César DiasPMDB - RR- Guilherme Palmeira- PFL ...:...AL- Dario
Macedo - PFL - RN - Mansueto de Lavor - PMDB
- PE- Coutinho Jorge- PMDB- PA- Cid Sabóia
de Carvalho - PMDB - CE - Lucídio Portella - PDS
-PI - Marluce Pinto - PTB - RR - Levy Dias __: PTB
- MS- Magno Bacelar- PDT--, MA- Epltácio Caíeleírà ·
- PDC- MA - Valmir Campelo - PTB -DF:..._ João

··~·

•~.--..

,.,~.,'.,,,,~•·•""•"•~··'"•h••••••·•-

OSR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa,
projetes que serão lidos pelo Sr. J• Secretário.
São lidos. Qs_s_eguintes_:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 221, Dlll991
Autoriza o desmembramento da Superintendência Regional Curitiba da Rede Ferroviária Federal S.A., SR-5,
cria a Rede Viação Paraná - Santa Catarina S.A. e dá
outras providências.
O CongressO Nacional decreta:
Art. 1"_ Fica o Poder Executivo autorizado a proceder
ao desmembramento da Superintendência Regional Curitiba
da Rede Ferroviária Federal S .A. e a criar, vinculada ao Ministério--da Infra-Estrutura, uma sociedade por açóes, sob o controle acionárict da União, com a denominação de Rede Viação
Paraná ~Santa Catarina S.A.
Art. 2" Serão incorporados à Rede Viação Paraná Santa Catarina S.A. todos os bens e direitos sob o domínio
da Rede Ferroviária Federal S.A. na Superintendência Regional Curitiba, que deverá administrar, explorar, conservar, melhorar, reequiparar, ampliar e manter em tráfego as linhas
a ela incorporadas, bem como firmar convênios para uso recíproco de linhas com empresas congêneres.
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Art. 39 O Presidente da República designará, por deO COngresso Nacional tem o dever de fazer uma profunda
creto, o representante da União nos atos constitutivos da Rede
reflexão sobre o tema e deliberar, com serenidade e civismo.
Viação Paraná --Santa Catarina S.A., o qual promoverá:
sóbre a pi-oposta de desmembf::ú:iic!:iltó- da Superintendência
I - a avaliação dos seus bens e direitos arrolados;
RegionalCuritiba. Não se trata de descrédito na administração
II- a organização dos seus estatutos; e
da RPF'SA nem de engrossar Ocoro do seu d~smant~laJllento.
III - a definição da sua estrutura e finalidades.
Ela têm, ainda, um importante papel a cumprir para que
Art. 4~' Nos estatutos da Rede Viação Paraná- Santa as riqUezaS produzidas neste País circulem predominantemenCataiiila S.A., serão observadas, em tudo que lhes f<?r ~licáte pe10s trilhos, barateando os preços dos produtos no mercado
iiitemo e dando-lhes maior competitividade no mercado extervel e não contrariar os dispositiVos da presenTe lei, as normas
da Lei das Sociedades Anónimas.
n~. Acontece que o seu modelo simplesmente se esgotou.
Art. 5~ Esta lei_ entra em vigor na data de sua publi- POi issO, ·a p:i"eserite-propósta-trafa de-promover a descentracação.
lizi:t:ção do sistema para permitir que os segmentos sadios teArt. 6o Revogam-se as disposições em contrário.
nham autonomia pata andar com suas próprias pernas. O
Justificação
que se ob)etiva é aSsegurar, iritet!iatailiente, condições para
o·presente projeto de lei visã. a tornar autónoma a Supe- viabilizar projetes_ ferroviários. que_ possam ofereCer retomo
rintendência Regional CU:ritiba, excluindo-a _d_a estrutura da tápido ·ao -investimento a eles dirigido.
Rede Ferroviária Federal S/A para transformá-la enl empi"esa
É uma que~tão de boni-sensÕ aconCr~-tizaÇ~õ dessa pro'"
a ser constituída sob a forma de sociedade au,tõnoma, objeti- posta. As perspectivas __ de __expansão do transporte de cargas
vando, assim, assegurar as condições de ampliação e modemi- são altamente promissoraS na área de influência da Superinzação dos serviços de transporte ferroviário· nos Estados do tendência Regional Curifiba. Num horizonte de dez anos,
Paraná e Santa Catarina.
o Volume atual de mercadorias movimentada~. em tomo de
A constituição de Uma ·empresa independente, com o 12 milhões de tonelaçlas, deverá crescer para mais de 25 mipatrimónio existente e os padrões de eficiência adminisfiilt1Va lhões, exigindo iOvestimen:tOS para: eliminação de pontos de
e operacional praticados na Superintendência Regional Curi- estrangulamento, construçãó 'de variantes, desvios, pátiós de
tiba, vai permitir a alavancagem de recursos para projetes manobras e instalaÇões complementares, aléin da construçãO
imprescindíveis ao desenvolvimento dos dois _estados_ e que de uma nova ferroyia ligando Curitiba ao Porto de Paranaguá,
se apresentam com viabilidade comprovada do PontO de vista o principal terminal exportador de produtos agrícOlas do País.
económico.
Pretende-se não apenas melhorar as condições operaO autor da presente proposta conclalna o-s seD.hOres -coil- cionais do sistema ferroviário do Paraná _e Santa Catarina
gressistas a uma profunda reflexão sobre o :seu .sJgnifiCado, mas, sobretudO, propiciar ganhos-pata os produtores, com
que pode constituir-se no ponto de partida para equacionar a redução dos custos de fretes, e, para o PaíS, com uma sensível
os problemas enfrentados pelo transporte ferroviário no País redução nos dispêndios com combustíveis e restaufã.ção de
e os problemas do transporte de modo ge~al, submetido a estradas. Deve-se lembrar que, nas rodovias; o custo de manugravíssimos desafios num quadro de r1,1ptura de estruturas tenção é ónus direto do Estado, enquahtõ que, na ferrovia,
e de modelos da adniinistração pública.
a conservaç-ão- das linhas e todas as despesas operacionaisÉ urgente e inadiável uma mudança no perfil do trans- estão embutidas nos preços dos fretes. Destaque-se, ainda,
porte no Brasil, dependente em 56% do modal rodoviário. que o congestionamento das rodovias e o precário estado
Se analisarmos _o !lolume de mercadorias movimentadas no em qUe se encontram, são responsáveiS em boa parte pelo
ano passado, por exemplo-, comparandO-o cO.ni Q _consumo __ elevado número de acidentes com um incalculável custo social
-de combustívP.is __ os números se afiguram inaceitáveis num oara o País. Estatísttca§ registram a ocorrência, em 1989, de
país pobre qu~-Pr~cis;:·-~-;gentemenié, aCã.bar com o desper- ~ito inil acidentes nas rodOvias do Paiãriá, com.-mals-·ãe·-seis
dício. Enquanto o modal rodoviáriO ti"8.risj:>Oit:Oti "260 bilhões mil feridos e 785 mortes. Os acidentes com trens, no mesmO
de TKU (tonelada/quilómetro/úteis), consumin_dp 9,7 bilhões período, sempre envolvendo veícUlos rodoviários em -passade litros, o modal ferrQ.viário movimentou 105 bilhões de: TKU _gens de nível ou atropelamentos, foram de 450, com 10 mortes
com um consumo de 1,3 bilhão de litros, ou seja, cerca de e 84 feridos. ·
quatro vezes menos por TKU.
As dificuldades vividas pela Rede ferroviáiia -Federal
Mergulhado numa das piores crises de sua história, o
SfA, agravadas pela centralização de todas as _decisões sob Brasil realimenta as causas dessa crise por incapacidade de
um único comando que precisa concentrar todos_ os seu$ esfor- passar do discurso à ação e de encontrar estratégias que rom~
ços para resolver problemas, inviabilizam quaisquer açõ-es no pam o nosso imobilismo diante dos problemas. O PaíS precisa;
sentido de reverter esse quadro de distribuição de cargas por entre tantas outras necessidades, equaci~nar, com urgência,
modaisdetransporteeinibemapossibilidadedeinvestimentos o seu sistema de transportes. E o Paraná e Santa Catarina
para expansão e modernização do sistema.
podem começar a fazê-lo impdiatamente com a descentraA Rede Ferroviária Federal S/A, impossibilitada, em ter- lização do modal ferroviário.
mos globais, de gerar recursos para a melhoria dos serviços,
A Rede Ferroviária Federal foi criada pela Lei n 9 3.115,
pode comprometer os poucos segmentos_que, por caracte- de 16 de março de 1957, com a junção de todas as ferrovias
rísticas própriaS e circunstâncias locais, operam com satisfa- existentes no País em uma única empresa. Criou-se uma emt6rios níveis de eficiência. É o caso da Superintendência Regi o- presa única, mas cada segmento manteve características prónal Curitiba. O seu desempenho é demonstrado de forma prias e alguns, até por circunstâncias _locais, destacaram-se
eloqüente pelo constante aumento da produtividade, os suces- do conjunto, como_a Superintendência Regional Curitiba, por
sivos recordes alcançados, e pela situação de equilíbrio finan- exemplo, estabelecendo uma _de~o;~gualdade em termos de deceiro·que a coloca em posição singular no contexto da Rede sempenho, produção e produtividade que .a centralização de
Ferrqviária Federal.
comando não consegue eliminar. Não resolve o problema das
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que se atrasaram e dificulta, pelo tratamento igualitário dispensado a todos, o desenvolvimento dos que evoluíram.

A viabilização de condições para o sistema ferroviário
do Paraná e Santa Catarina expandir-se e modernizar-se, melhorando ainda mais_os seus índices de eficiência operacional,
representa um passo concreto para o início de uma reformulação profunda e eficaz dos transportes no Brasil. Significa
a abertura de um novo caminho para alterar-se profundamente
o perfil atual, com ênfase para o modal ferroviário, como
oc_orre em países desenvolvidos como _a França, onde 55%
do total das cargas são transportadas por ferrovias, nos Estados
Unidos, 38%, no Canadá, 42%, na União Soviética, 70%.
No Brasil, o transporte por ferrovia não ultrapassa 22%, in~
cluindo todo o transporte de minério. Se eliminarmos esse
item, o volume de carga geral se reduz para apenas 7%.
Paraná e Santa Catarina não -pedem recursos ã União
para o seu sistema ferroviário_._ Querem, somente, a aprovação
de uma fórmula que cria uma empresa saudável e capaz de
, alcançar recursos para investimentos e, assim, melhorar o
seu sistema regional de transportes.
Finalmente, o autor da proposta sugere que a nova empresa seja denominada Rede Viação Paraná - Santa Catarina
SIA, que era o seu nome antes da incorporação à Rede Ferroviária Federal SIA, em 1957. ·Sala das Sessões, 19 de junho de 1991. - Senadw José
Eduardo(À Comissáo de Serviços de Infra-Estrutura- decisáo
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 222, DE 1991
Dispõe sobre a indenização a ser pag~ pelas empresas
públicas e ~ocied_ades de ,economia m•sh\ aos estad_os, ao
Distrito Federal e aos municípios em que exerçam a atividade de lavra de minériOS em geral, e -dá outras providências.
O CongressO Nacional decreta:
Art. 19 As empresas públicas e sociedades de economia
mista e suas subsidiárias pagarão aos estados, ao Distrito Fede~
ral e aos municípios,- onde exerçam atividade de lavra de
minériOS-em--geral, indenizaçã<? _correspondep.te a 5% (cinco
por cento) do valor da produção.
§ 1~' Os recursos resultantes da inderlizaÇão de que trata
o caPut serão distribuídos da- segUinte forma:-I - 80% (oitenta por cento) para os esia:dos e o Distrito
Federal;
II -20% (vinte por cento) para os municípios.
§ 29 As entidades mencionadas no caput deste artigo:
a) apurarão os resultados nos primeiros 15 (quinze) dias
após cada mês de atividade;
b) recolherão ã conta dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios, nos 15 (quinze) dias subseqüentes, os recursos resultantes da indenizaç·ão;
c) prestarão conta, mensalmente, ao órgão-comp~tente
do Poder Executivo, das operações que servirem de base à
indenização prevista nesta lei.
Art. 2~' Os estados, o Distrito Federal e os municípios
aplicarão os recursos a -que se refere o artigo anterioi pfeferencialmente na produção de energia elétrica, na educação científica e na pavimentação de rodovias.
Art. •3 9 O ~oder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 30 (trinta) dias contados da sua publicação.
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Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em ·contrário.
Justificação
É de tal modo óbvia a finalidade do diploma legal que
temos a honra de submeter à consideração dos nossos pares
que, em verdade, poderíamos nos dispensar de justificá-lo.
Se é fato que na elaboração do presente projetO temos
os olhos voltados para o nosso Sergipe, tão sofrido e tão
pobre no seio da Federação brasileira, não é menos verdade
que a nossa proposição tem indiscutível caráter nacional.
Além disso, ela se enquadra nos princípios vigentes na
legislação pátria e está conforme o penSamento- que anima
toda a sistemática das explorações minerais, em nosso País.
Desde a criação da Petrobrás adotou-se, como medida
justa e adequada -até hoje inalterada pela legislação superveniente-, a indenização que aquela empresa paga aos estados e, através deles, aos municípios, pela lavra do petróleo,
do xisto betuminoso ou do gás. _
Coerentemente, pois, é de fixar-se para as empresas pú~
blicas e sociedades de economia mista, inclusive as suas subsidiárias, a obrigação de indenizar aquelas entidadeS políticas
pela lavra e exploração de minéiloS-em geral, em seus terri·
tórios.
A indenização, objeto_ deste projeto de lei, conquanto
modesta em termos do valor total da produção mineral, poderá
representar considerável fonte de rendimentos exatamente
para aquelas unidades da Federação mais necessitadas e onde
a mineração ainda constitui parte razOável da aiiviáide económica e industrial.
Sala das Sessões, 19 de junho de 1991.- Senador Francisco Rollemberg_
(À Comissão de Serviços de lnfra~Estrutura --decisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI N• 223, DE 1991
· - lsentlúle contrlbuição para a Segllridáde Social a entidade beneficente de assistência social que atenda aos requiM
sitos que menciona.
O Congies~o Nacional decreta:
Art. 1Q Fica isenta de contribuições para a SegUridade
Social a entidade beneficente de assistência social que atenda
aos seguintes requisitos:
~~-seja reconhecida como de utilidade pública federal,
estadual ou municipal;
II- seja portadora de Certificado de Entidade de fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço
Social;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive
educacional e de saúde, a menores, idosos, excepcionaiS e
pessoas carentes;
IV- não percebam seus diretores, sócios, instituidores
e benfeitOres, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título; e
V- destine, no mínimo, a totalidade do montante das
contribuições sociais não recolhidas ao atendimento gratuito
e indisciiminado de suas finalidades, aplicando integralmente
o eveD.tual reSUltado operacional na mariutenção e -desenvolvimento de seus objetivos iilstitucionais.
Parágrafo único. A isenção de que trata este artigo só
poderá ser concedida à entidade requerente, não se esten-
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dendo a outras que tenham personalidad_e jurídica ·própria,
PROJETO DE LEI DO SENADO
mesmo ligadas direta ou indiretamente à requerente.
N• 224, DE 1991
Art., 29 Assegurados os direitos adquiridos às entidades
Determina_ a atualização monetária dos dividendos a
já iSentas, a entidade não benefiçiªda deverá requerer à Previ~
pagar aos acionistas daS sociedades aoônimas, e dá outras
dência Social, que terá o prazo de 30 (trihta) dias para o
Providências._
reconhecimento da isenção. passando a gozar dela no mês
O
Congresso-Nacional decreta:
seguinte.
__
Art. 1' O art.202 da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro
Art. 3o A entidade isenta deverá- apreseritar a cãda 3
(três) ailos; à Previdência Social, o CertifiCado de Fins Filan- de 1976, é acrescido do seguinte parágrafo.
"§- 6~ Os dividendos devidos aos acionistas· serão atuali~
ti'ópicos do Conselh_o Nacional de Serviço Social, estando ainzados monetariamente, a partir da d-ata do balanço a que
da sujeita, ·a qualquer época, à inspeção-do referido Conselho.
Art. 4? Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ -se referem até o último dia do mês anterior ao pagamérito,
com base na variação do índice legal para atualização manecação.
- !ária dos balanços contábeis."
Art. 5? Revogam-se as dispósiçõés em· Cóiltt~I'iO. --- -Art. 2? Esta lei entra ein vigor na data de sua publi~
Justificação
cação.
O- presente projeto tem por finalidade regulamentar o
Art. 3" Revogam-se as disposições em-contrário.
parágrafo 7' do art. 195 da Constituição Federal de 1988,
Justificação
que reza:
Numerosas
sociedades
anónimas já ª'tuaJi~am moneta"§ 79 São isentãS de contribuição para a Seguridade
riamente os dividendos distiib_uídos, em reconhecimento ao
Social as entidades beneficentes de assistência social que
princípio de justiça. Fazem-no, todavia, de forma espontânea.
atendam às exigências ·estabelecidas em lei."
·-:-~--Ao contrário, inúmeras-outras empresas da mesma espéA proposição visa, portanto, a conferir aplicabilidade e
cie jurídica ainda não adotam esse justo procedimento, prejudicando centenas-de milhares;Cie.investidot:es ~ ,desesthnulando
eficácia ao referido dispositivo constitucional, ao especificar
o mercado de capitais, além de depreciarem sua própria imaas exigências a serem ate-ndidas pelas entidades privadas de
assistência social para que fàçam jus-ao benefíçio __d-ªjsen_ção.
gem.
Afigura-se, a nosso ver, inquestionável a importância do
Estabelece o § 3' do art. 205 da citada Lei das Sociedades
por Ações:
_ .
·_ .
papel desempenhado pelas entidades assistenciã.iS privadas no
_ "§ 3~ O dividendo Pe'!'eni _sei," pago, salvo deliberação
esforço de atenuação das carências sociais-, especía1rriente num
em contrário da assembléi& geral, no prazo de 60 (sessenta)
país marcado por extensos contingentes populacionais mergudias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro
lhados em formas agudas de ignorância e pobreza.
Na qualidade de_ coadjuvantes da açãoestatal, merecem
~O_eXercíciosoCi~l.'.'.
_:-.. ·;_-_, _____ --.---1'or qutro lado, diSpõe o art. 132 da mesma Le1 n' (í..404/76
tais entidades tod_o o apoio e incentivo do poder público,
não somente como forma de viabilizar-lhes a auto-suficiência
quanto à reunlão ordinária ·dó-órgão soPerano.das·sQciedades
por ações:
'
* • ~ , • •
finariceira, mas também como meio de garantir um padrão
- "Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros memínimo de qualidade dos bens e serviços sociais por elas pres~
ses seguintes ao término do exercício social, dever~ haver
tados. Como expre:;~a preito recentemente divulgado pela Fe~
1 (uma) assembléia geral para:
deração das Obras Sociais:
"A cobrança t!ess_e[.. valores, para os cofres do lapas
é inexpressiva, mas para·as entidades representa importânciaS esserlciài~ _à sua sóbrevivêilcia, UrDa vez que, com
a crise econôniico~financeira, os probJemas sociais de nossa tão sofrida população carente se multiplicam e os recursos da entidades minguam."
Cabe ressaltar que os requisitos propostos, além de justOs
e razoáveis, nãO descura-m de_ preocupação com distorções
.que a experiência já demonstrou devam ser combatidas, co~o
é o caso do __teor do parágrafo único do art. 1?, que visa a
coibir fraudes e desvios_de fina]jdad_e que se tornaram_muito
comuns na vigênçia de -legiSJação ~b.terior ._
_Assim sendo, contamos L.:om a sensibilidade soc_ic_1l e espfrito público dos ilustres_ Pares nesta Casa, para que a propo~
sição receba o apoio-imprescindível à sua conversão em diplo~
· ma legal. com o que estaremos contribuindo para o aprimora~
· mento da legislação de proteção socíal em nos~o_ País.
.
Sala das Sess_õe_s, 19 de junho del991. -Senador Odacir
Soares.
(À Comissão __de ASSI,l~tos Sociais- decls{io t_erminã~
~&)

-

.____-n - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exerCício' e a distribuição de diVidetldós."
__· _
-.-_Com apofo nos tráns~r_itO~ :d~spositiVó$ 'Iêiais, as sode~
dades anónima~ çontam CQJll o Prazo mínírilo de seis mes.es
para pagarem os dividendos decorrentes dos lucros auferidos,
prazo que ainda pode ser estendido para meses subseqüentes
do mesmo período administrativo.
Qualquer que seja a inflação, os investidores estão deixando de receber o valor real de seus dividendos, quando
não ·atualizados~
__ _
Este projeto de_ lei pretende corrigir essa distorção, em
defesa dos legítimos interesses dos acioniStas sem podet. decisório e, paralelamente, tomando mais atrativa a participação
da população nas empresas, redundando em benefíciO para
estas também.·,·
·
Ao _invés-de estabelecer índice específico para atualização
dos dividendos, esta proposição legislativa prefere mandar
usar, coerentemente, .aquele que a legislação fixa pai"a atuali~
zação dos balanços contábeis das próprias sociedades por
ações, através-do qual são oficialmente corrigidos os valores
de seus investimentos, capitais própriOs e resultados.
. "Sala das Sessões, 19 de junho de 1991. -Senador Carlos
Patrocínio.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 6.404.
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976
Dispõe sobre as sociedades por ações.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 225, DE 1991
Artera a redação do § 2~ do art. 59 da Lei n• 7. 797,
de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo Nacional de
Meio Ambiente e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Dividendo obrigatório
Art. 1' O § 2• do art. 5• da Lei n• 7.797, de 10 de
Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como
julho de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
_dividendo obrigatório, em cada exercício, a parCela dos lucros
'~Art, 59 ·······-··············-·················-·········~··-····'"··
estabele_cida no estatuto, ou, se este for omisso, metade do
lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes
valores:
§ 29 Sem prejuízos das açóes em âmbito nacional, será
dada prioridade aos p_rojetos que tenham sua área d~_atuação
I -quota destinada à constituição da reserva lesai (art.
--- na Amazônia Legal e/ou no Pantanal Mato-Gro~sense."
193);
II- importância destinada à formação de .reseryas para
Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicontingências (art. 195), e reversão das mesmas reservas for-_ cação.
madas em exercícios anteriores;
· - Art. 39 Revogam-se as dlsposiçõCS em contrário.
III -lucros a realizar transferidos para a respectiva reserva (art. 197), e lucros anteriormente registrados nessa reserva
Justificação
que tenham sido realizados no exercício.
A Lei n' 7.797, de 10 de julho de 1989, é fruto da mobili§ 19 O estatuto pOderá estabelecer o dividendo como
zação nacional e internacional provocada pelo desmatamento
porcentagem do lucro ou do capital soci~l, ou fixar outros abusivo da Amazônia através de queimadas e outras formas
critérios para determiná-lo, .de~de que seJam regulad_os .com de destruição que ameaçam um património íriestíni.ável do
precisão e minúcia e não sujeitem os ãci6riiStas~minOritários povo brasileiro.
ao arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria.
Parte do conjunto de medidas conhecido como "Projeto
§ 2"' Quando o estatuto for omisso e a assembléia geral
Nossa Natureza", a Lei n9 7.797, com muita propri_edade,
deliberar alterá-lo para introduzir norma sobre a matéria, cuidou de criar um mecanismo efetivo de proteçã-6 a-natureza,
o dividendo obrigatóriO não poderá ser iilferior a 25% (vinte
ou seja, um fundo destinado a "desenvolver projetas que
e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos te:rn:os dest~ visem ao uso racional e sustentável de recursos naturais".
artigo.
O debate gerado pela questão amazóniCa -colaborou enor§ 3<.> Nas companhias fechadas a assembléia ge~al pode,
memente para que, da turbidez das posições emocionais e
desde que não haja, oposição de_ qualquer acioniSta presente, apaixonadas, extraíssemos a lição cristalina segundo a q~al
deliberar a distribuição_ de dividendo inferior ao obrigatório a Amazónia ou outras regiões do País que configuram ecossxsnos termos deste artigo, ou-a retenção de todo o lucro.
tema especialíssimos não podem ser preservadas da ocupação
§ 49 O dividendo previsto neste artigo não ser~ obriga- -da sociedade brasileira, como imensos hortos.
tório no exercício socüil em que os órgãos da administração
A postura purista, que não considera o homem parte
informarem à assembléia geral ordinária ser ele incompatível do meio ambiente, mas o vê sempre como mero agressor,
com a situação financeiia da companhia. O Conselho Fiscal, favorece a destruição, ao contrário de suas manifeStas inten~
se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa info~ ções.
mação e, na companhia aberta, seus administradores encamiSomente a ocupação racional e criteriosa pode salvar os
nharão à Comissão de Valores Mobiliários. dentro de 5 (cinco) grandes- ecossistemas brasileiros, ao mesmo tempo em que
dias da realização da assembléia geral, exposição justificativa· permite à população us-ufruir dos benefícios de sua incrível
da informação" transmitida à assembléia ..
riqueza natural.
§ 5"' Os lucros que deixarem de sei distribuídos nos terDessas considerações concluímos ser medida das mais
mos do § 49 serão registrados como reserva especial e, se conseqüentes a criação do Fundo NaCional de Meio Ambiente,
não absorvidos por prejuízos em exercíciOs sllbseqüentes, de- pelo poder que terá de direcionar o debate ecológico num
verão ser pagos como dividendo assim que o permitir ·a situa- rumo produtivo e promover a verdadeira preservação.
ção financeira da companhia.
Acreditamos, contudo, ser uma falha da lei a prioridade
·édilêedida apenas aos projetas que tenham sua área de atuação
Pagamento de dividendos
na Amazónia Legal. A dimensão do problem~ ambiental ama-Art. 205. A companhia pagará o dividendo de ações zóniCo justifica a prioridade, porém, não menos urgente e
nominativas à pessoa que, na data do ato de_ declaração ~o diarriática_é a situação_do_Pantanal Mato-Grossense, a maior
dividendo, estiver insciita Cbíno proprietária ?u usufrutu~na planície inundável do Planeta, ecossistema único no mundo
pelas suas proporções, diversidade genética, riqueza admirável
da ação.
- de fauna e flora e outras características que o colocam no
§.
"d.i;,jct~·~d~· ·d~~~~á. ;~~· ·p;g~:. ;~í~~. ct~iii;~;~çã~ plano de património da humanidade, atraindo também as
em contrário da assembléia geral, no prazo de 60 (sessenta) preocupações internacionais.
__ --~
_ -c:::-. _
_
dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro
Em junho de 1989 o I Congresso InternaciOnal sobre
do exercício social.
Preservação do Pantanal reuniu quase mil ecologistas do Bra0 0' 0' .. 0 0 ,-.'
U''' 0
'O OO'-' 'O OO'' O'' •• ' ••
OO' ' ' .. O
sil, França, Estados Unidos, Alemanha Ocidental, Colómbia
(A Comissão de Assuntas_ Ec..aflômicos- deâsão termi- e Argentina, movidos pelo objetivo de evitar a destruiç~o
de uma região privilegiada, conforme reconhece a própna
nativa.)
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ConStituição, no seu art. 225, § 49. Técnicos insuspeitos alertaM
ram para a possibilidade real do fim do Pantanal, caso não
sejam tomadas providências u_rgentes.
___ _
A degradação do rio Taquari e seu vale é o primeiro
e inequívoco sinal. Q assoreamento dos "rios, o uso abusivo
de mercúrio, a presença de agrotóxicos em peixes nobres e
aves constituem uma face gravíssíma do problema.
O rio Taquari está recebendo 30 toneladas diárias de
terra e areia procedentes da lavoura de soja, no planalto,
num assoreamento rápido e dramático que já comprometeu
150 dos 250 quilômetros de seu curso ·até desaguar no rio
Paraguai. Sua profundidade está reduzida a um_ quarto do
verificado há cinco anos, chegando, em certos trechos, a dimiM
nuir de mais de 10 metros para 80 centínietro·s.
A queda brusca na capacidade de escoamento do rio
faz com que_suas águas procurem leito em regiões secas, transM
formadas em verdadeiras lagoas. Outras conseqüêricias são
o desaparecimento dos peixes de grande porte e um sério
desequilíbrio para ·o ecOssistema, uma vez que o Taquari era
o caminho natural da piracema.
O assoreamento do Taquari é um indicador da verdadeira
questão central: a atividade económica que se instala_ nas borM
das do Pantanal pode vir a destruíMlo caso não seja orien,tçuja
para uma integração adequada com o meio ambiente e caso
dela não se exijam projetaS que demonstrem conhecimento
e capacidade para operar sem gerar desequilíbrio irreversível.
Outra fonte de devastação da riqueza pantaneira é a atuaM
ção de quadrilhas de traficantes de tóxicos e de peles de aniw
mais, além da pesca industrial predatória, que não respeita
os ciclos de reprodução das espécies.
Um conjunto de agressões de tal porte e a importância
reconhecida do Pantanal como ecossistema a ser protegido
e como fonte de riquezas a ser explorada racionalmente apontam para medidas urgentes e profundas, propostas c.o_ncre.tas,
antes que, mais uma vez- a exemplo da Amazônia- tenhamos que correr atrás das pressões e das propostas intemacioilais.
A equiparação do Pantanal à Amazónia, para fins da
prioridade na aplicação dos recursos prevista na Lei n" 7. 7.97,
é_ justa de per se. Pode-se dizer, até, que é o mínimo a ser
feito, se aprendemos a lição da Amazônia.
Sala das Sessões, 19 de junho de 1991. -Senador Mareio
Lacerda.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 7.797, DE 10 DE JULHO DE 1989
Cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente e dá outras
providências.

Art. 59 Serão consideradas prioritárias as aplicações de
recursos financeiros de que trata esta lei, em projeto_s nas
seguintes áreas:
I - unidade de conservação;
II- pesquisa e desenvolvimento tecnológico;
III- educação ambiental;
IV- manejo e extensão florestal;
V ·-desenvolvimento institucional;
VI- controle ambiental; ·
VII- aproveitamento económico racional e sustentáv~l
da flora e fauna nativas:
- -- - ·§ l9 ·Os programas serão periodicamente revistos, de
acordo com os princípios e diretrizes da política nacional de

{Tuinta-feira 20 3491

meio ambiente, devendo ser anualmente submetidos ao Congresso Nacional.
§ 29 Sem prejuízo das ações em âmbito nacional, será
dada prioridade aoS projetas que tenham sua área de- atuação
na Amazônia Legal.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

CAPÍTULO VI
Do Meio Ambiente
Art. 225. Todos têm direito ao meio arilbíente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e
àcoletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras
gerações.
.
§ 19 Para assegurar a efetividade desse direito, incuritbe
ao poder público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo eCológico das espécies e ecossiStemas~
II -preservar a diversidade e a integridade do património genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas
à pesquisa e manipulação de material genético;
_III -definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem e-speCialmente protegidos, $endo a alteração e a supressão permitidas ·somente.
através de lei, vedada qualquer utilização que _comprometa
a integridade dos atributos que j1,1stifiquem sua proteção;
IV- exigir, na forma da lei, para instalação de obra
ou·atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental,
a que se dará publicidade;
V- controlar a produção, a comercialização e_ o emprego
de _t~~n_icas, métod~s _e substâncias que .comportem risco para
a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
VI- promover a educação ambiental em todos os níVeis
de ensino e a conscientização pUblica para a preservação do
meio ambiente;
VII- proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da
lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais
à crueldade.
§ 29 Aquele que explorar recursos miner_ais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com
SÇ>~U,Ç~Q- .t~cn,ica exigida pelo órgão público competente, na
forma da lei.
§ 39 As condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente suje{tªrãõ os infrator~s~ ·pessoas físicas_ou jurídicas, a sanções penais e administrativaS, independentemente
da obrigação de reparar os danos causados.
§ 49 A floresta amazónica brasileira, a mata amazónica,
a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira
são patrimônios nacional, e sua utilização far-se-á, -na fOrma
da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do
meio ambiçnte, incl~sive quanto ao uso dos recursos naturais.
§ 59. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados, por ações discriminatórias, necessárias
à proteção dos ecos_sistemas_naturais.
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§ 69 As Usinas que operem-conff6atoi' nuclear deverão
ter sua localização definida em lei federal, sem o que não

rotas de turismo internacional para o Brasil, além de evitar
que os turistas brasileiros gastem seu dinheiro em vário"s-Cã.Ssipoder~o ser instaladas.
nos no exterior.
-Gostaria de firmar minha posição contra a reabertura
dos cassinos. Antes mesmo de lembrar as razões e os argumentos do Cardeal Arcebispo do Rió de Janeiro, d. Eugênio
(À Comissão de Assuntos Sociais_ -:_-decisão terminativa.)
de Araújo Salles. faço questão de sublinhar os enganos e
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Os projetes equívocos daqueles que advogam a excelência da abertura
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
dos cassinos no Brasil. Pegue-se, por exemplo, o caso de
(Pausa.)
Las Vegas, que é uma espécie de capital mundial do jogo.
Sobre a mesa, requerimento~ que será lido pelo Sr. 1"' Plantada em pleno deserto de Nevada, nos Estados Unidos,
Secretário.
a ·cidade serve a si própria. O _deserto não mereceu nenhum
investimento ou recebeu qualquer vantage-m pói abrigar a
É lido o seguinte:
capital do jogo. O investimento dos proprietáriOs de cassinos
REQUERIMENTO N• 295, DE 1991
é na sua própria atividade.
Requeiro, nos terrD.os do-art. 210 do Regimento Interno,
Os cassinos de Atlantic City, próximos a Nova Iorque,
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial intituestão vivendo, nos tempos recentes, dificuldades cada vez
lado "'Aumentar receitas, não impostos", publicado no jornal maiores. A cidade, que já teve sua época de .esplendor, está
O Estado de S. Paulo, edição de 15 de junho de 1991.
hoje com sua atividade bastante reduzida. Isso demonstra,
Sala das Sessões, 18 de junho de 1991. -Senador Marco em primeiro lugar, que a geração de empregos é unia grande
Maciel, Líder do PFL no Senado Federal.
utopia. Os defensores da reabertura do jogo agitam esta banO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri- deira, mas não explicam que o número de novos empregos
é extremamente reduzido e que a comunidade, ao redor do
mento lido irá ao exame da Comissão Diietóra.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 cassino, só conhece o aumento da criminalidade e da marginaSecretário.
-- -- -lidade._ Mônac_o,_ que tem um cassino famoso vive do turismo
que se dirige à costa sul da França. Não é O jogo que at:Cal
É lido o seguinte:
o turista, é a bela paisagem do Principado e de sua vizinha,
Nice, com seu aeroporto construído sobre as água,s do MediREQUERIMENTO N' 296, DE 1991
terrâneo.
_ O Governo Federal dispõe de meios eficaz para criar
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, reque.: _remos dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos e _inStituir progra!llas que_ gçx:am IÍlais émpregos- e resultam
para o Projeto de Resolução n' 41, de 1991, que autoriza em benefícios para a comunidade. Qualquer investimento ina União a celebrar operação externa de natureza financeira dustrial, comercial ou no setor terciáiiO proriwve um retorno
relativa aos juros da dívida externa junto aos bancos comer- mU:ito maior para a comunidade, em termos de condições
ciais âevidos no período de julho de 1989 a dezembro de básicas de vida. sem os sobressaltos da marginalidade e dos
tumultos provocados pelos cassinos. Além disso, há sempre
1990, e dá outras providências, a fim de que figUre ·na Ordem
do Dia da sessão seguinte.
------ - - -~ a qu-estão em aberto das pessoas que, irrefletidamente, perSala das Sessões, 19 de junho de 1991.- Marco Maciel. de~ ~uas casas, ·seus meios de vida, seus bens e pre:jl.!dicam
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Aprovado a família. A desagregação familiar provovada pelo jogo é
uma constante. O argumento de que_ a reabertura dos cassinos
o requerimento, a matéria figurará na Ordem do_ Dí3.' da próxi- ensej.a
a geração de emprego·s é, poitantO, unia: falácia.
ma s-essão.
~-=-=--o segundo argumento, o de que ele promove o bem-estar
de uma :região, também nos parece falacioso. O exemplo de
. O SR. PRESIDENTE(Aiexandre Costa)....:. A Presidência
recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Telex Las Vegas é típico. A cidade do jogo continua sendo um
n"' 2.415, de 17 do corrente mês, comunicando que aquela oásis perdido no meio do deserto. Quem está fora do círculo
corte julgou procedente a Ação Direta de Inconstituciona- de interesses_dos donos do jogo não consegue obter nenhum
lidade n9 513-8, declarando a inconstitucionalidade do pará- benefício em função da atividade dos diverssos cassinos naq uegrafo único do art. 11 da Lei nÇ> 8.134; de 27 de-dezembro la cidade. O mesmo acontece com o turismo. Existem os
jogadores profissionais, que sãO potfcóS. AmaiOria-dOs turisde 1990.
~
O expediente será despachado à Coriiissao~-de Consti- tas, simplesmente, quer conhecer novas cidades, descobrir
seus paraísos e ter alguns dias de descanso em qualquer lugar
tuição, Justiça e Cidadania, para conhecimento.
do Brasil ou do mundo. O turista brasileiro não padece pela
O SR. PRESIDENTE(Alexandre Costa) -Há oradores falta de cassinos, padece pela falta de um infra-estrutura razoáinscritos. vel que convide o próprio brasileiro a viajar. Além disso.
Concedo a palavra ao nobre Senador DiValdo Suruagy.
os preços chegam a ser inimagináveis. É rilaís barato Viajar
O SR. DIVALDO SURUAGY (PFL- AL. Pronuncia de Brasília a Buenos Aires do que a Manaus.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Í'~rmite-me V. EX' um aparte?
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, nos últimos dias, entrou em moda uma antiga
O SR. DIVALDO SURUAGY -.Pois não.
discussão brasileira: os cassinos devem ou não ser reabertos?
O Sr. Epitácio Cafeteira -Nobre Senador Divaldo SuOs argumentos são, também, muito antigOs. A oficialização
do jogo., criaria emprego a uma boa quantidade de pessoas, ruagy, \'lejo que a colocação de V. Ext é realmente contra
promoveria o desenvolvimento de áreas do País que não são a reabertura dos cassinos.
O SR. DIVALDO SURUAGY -Correto.
contempladas pelas verbas oficiais; por-último, abriria novas
~----~--
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O Sr. Epitácio Cafeteira- A mim, o que causa espécie
é verificar a grande quantidade de brasileiros que vão fazer
"turismo" fora do Brasil exatamente para jogar. Não tenho
a menor dúvida de que é da índole do povo brasileiro jogar
na sena, na loto, na loteira federal, na estadual, na raspadinha.
Tudo isso está liberado. Pode-se jogar em cruzeirC?, não em
moeda forte. Estou aguardando passar por aqui esse projeto
da liberâ~ão dos-cassinos para colocar nele aquilo que entendo
ser fundamental: que só se venda a ficha em moeda forte,
para que aqueles que estão hoje levando esses dólares para
fora do Brasil deixem-os dentro do País, que <>Banco Cen"ti'al
seja, não digo-vendedor das fichas, mas tenha alguém re~pon
sável para·verificat quanto entra de divisas; porque noStfel5ate~ mos'cbm a-Crise-de. divisa. A noss-a exportação, de certa forma,
até compromete o consumo nacional na busca de divisas para
pagarmos -nossas dívidas. Hoje mesmo devemos votar um
acordo- para pagar os juros atrasados da dívida. Pergunto:
será ·que- estamos 'tão bem, que o brasileiro pode se dar o
luxo de jogar em Montevidéu, nas Bermudas, em Las Vegas,
em Aruba? No entanto; fazemos· de conta que esse âinheiro
não está· saindo, quando poderia ficitrfiO-BraSil. O éffipre"gO
de garçons aumentariâ, valorizaríamos· os· ârliStas; hoUve um
período riluito irhj:>óitàrite para os nossos artistas à época em
que"tín'hamos cassiiios.- Realmente, causou um impacto a este
País o seu fechamento e o pior é que não agimos corret3inellfe. DizíamoS que não queríamos que o povo perdesse dinheiro,
mas no cassino perdia dinheiro o riCo, aquele que podia perder. Hoje, ·estamos véndo os pobres deixarem de comprar
o pão do dia seguinte para tentar a quiria, a sena, a raspãdinha,
a loteria ·federal, a loteria estadual e o jogo do bicho, que
chega a funcionar no Rio de Janeiro trêfvezes·....,::.pela manhã,
à tarde e à- noite. Então; pareée que éStamCiS qiletehdo enganar~ pbrqtie nãO engària·mos· ó p'oVo, pois-ele sabe que este
País -é-, i.in'l graride Cassino que ·está aberto a toda hora a roleta- gira; ap~esenta os números na televisão e ·quem- a
comanda é o próprio Governo Federal.
-
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lo vício do jogo, se desloca para o exterior exclusivamente
para jogar. O cassino etn si ii:ão' é Uma atração tutfstica- pará
o turismo em larga escala. Ele é apenas uma atração para
uma minoria privilegiada, repito, viciadã no jogõ·.

O Sr. Epitácio Cafeteira - Nobre Senador, apenas para
acrescentar mais um dado ao meu raciocínio e à minha colOCação~ pergunto: por que, hoje, Aruba é Conhecida no Brasil?
Será que é um ponto turístico muito bonito? Passou a ser
conhecida na hora em que começou a fazer parte de uma
rota_ de _jogo. Os donos de cassinos desses lugares, que V.
Ex a citOU, tê:ril agentes no Brasil convidando as pessoas, oferecendo passagem e estadia em hotéis.. Eu mesmo já fui convidado tantas vezes, mas nunca fui. Mas, se ,quiseSse eu iria
com passagens dos cassinos e hospedagem no hotel do próprio
cassino. Então, deve ser um negócio tão bom a_ ponto. de
virem-buscar pessoas aqui, no Brasil. Esses vóqs, que São
chamados charters, saem daqui lotados de pessoas que vão
jogar. É claro que V. Ex•, como senador, que ganha o que
ga~h~111c;>s. yão tem__condiçãc;> _p_~r(i ir lá enfreritar a roleta
dos cassinos. Mas pode ficar certo. ~e uma ·coisa:. os ·aviões
saem em vôos ch~rt~rs lotados e dão lucro para os cassinos,
tanto que eles continu~m, mand~ndo qs aviõe"s'e Ç>_feh!cendo
os hotéis para nos tomar _o_dinheiro: · - · · · · · · · ·
··

O SR. DIVALDO SURUAGY - Eminente Senador Epitácio Cafeteira, por uma coincidência eu fiz parte num desses
vôos charters. O avião ia lotado de paSsageiros para Aruba,
Curaçau e para Cuba. Pois bem, não estou exag_erando, de
todos aqueles companheiros de viagem, não vi um sequer
ficar num cassirio mais· do que 15 Ou 20 minutos. Jogavam
por brincadeira e saiani imediatamente.
Não é uma atrã.ção turística. ·Daí eu estar' convencido '
de que a legalização do jogo venha a. eVitãr"a Saída: de recurso~
de moeda forte daquelas que realmente têm 'os recursos necessários-para isso, porqUê eSses contiritültão viajando para jogar
lá fora!
O Senador Marco Maciel deseja honrar o meu discurso
O SR• .DIV A,LDO SURUAGY- Nobre Senador Epitácio
com um aparte.
Cafeteirà, V. Ex• aborda o assunto com muita propriedade,
O Sr. Marco Maciel- Sinto-me honrado, nobre Senador
trazendb urila série de exemplos que m~receQl. uma ref1.e;xão ..
Poderiâ dizer quê esses milhar~ de brasijeiros, que segun- Divaldo .Suruagy, em_ ~~r a opor~u_nichlde de iÕterio-nipê-lo
do V:- ,Ex~ P,eSlocaqt:s~ p3.ra ()_exterior para jogar, _na verdade para solidarizar-me com V. Ex~ por suas palavras e dizer que
esse núp;Jero não é tão. expre'ssivo quanto .inh:i.ginamõs-, é um concordo integralmente com as observações que faz a respeito
número multo pequeno; íniiniô, úril. grupO- de_ priVilegiados do problema da legalização do jogo. COnsídero que não há
que são doininados pelo vício do jogo. Eles se deslocam para qualquer vantagem, em nosso País, na legalização do jogo:
E vou mais além. Eu diria até que o -jogo, afinal legalizado,
o exteri<;>r ã Iii:ri de jOgar, atendendo aos seus anseios.
trara·mais desvantagens do que vantagens para o País, porque
O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex• um aparte?
não conheço qualquer país no mundo, como V. Ex~, aliás,
está assinalando com propriedade, que s_e tenha desenvolvido
O SR. DIVALUO SURUAGY ~Um instante, nobre Se- graças ao jogo. Pelo contrário; conheço muitos países no munnador Marco Maçiel, apenas para concluir o meu racíonio do onde ocorreram casos muito agudos de decadência moral,
em resposta ao aparte do nobre Senador Epitácio Cafeteira. de perda de identidade cultura e_ em função da legalização
Em seguinda, ficarei muito honrado com o aparte de V, Ex~. do jogo e das prática·s que-- o jOgo .enseja. Aliás, sob e~se
Nobre Senador EpitáciO Cáfeteira, V.- EX~ citou Monte- aspecto, eu gostaria de chamar a atenção; porque~ há cerca
vidéu, Aruba e Las Vegas e, por uma coincidênci_a, agora, de dois domingo_s atrá~ •. o Cardeal-{\rc~bispo do Rio de Janeinos primeiros dias de março, visitei Aruba e CUiaçau. Cons:. ro, D. Euoênio Sales, publicou um artigo no Jornal do Brasil,
tatei que- todos os hotéis daquela região possuem cassinos mostrand; as desvantagens da legalização do jogo e os efeitos
luxuosos e atraentes -::- integrávamos um pequeno grupo de que tem sobre a sociedade, sobretudo em relação _à formação
turistas brasileiros que- se deslocara de São_ Paulo i::oni destiilo de jovens e de adoleSCentes. o·PaHqJtecisa, ·nesse rilbinentO,
a Aruba e Curaçau. Desse grupo, com- õ qual crie1 üm bom fazer com que consigamos retomar o nos:so desenvplvimen~o,
relacionamento em virtude da viagem, rienhum integrante criar condições para que se gere emprego para toda a socteusou o cassino como atração turística; visitãmós;--cítculamos dade. A partir daí é que vamos construir uma sociedade mais
nos cassinos e saímos imediatamente. V. Ex~ tratbu de um justa, m·ais desenvolvida. De mais a·mais, defender a legaligrupo minoritário, altamente privilegiado, que, dominado pe- zação do jogo é, cofu toda a certeza; ver desenvolvimento
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apenas corno sinónimo de crescimento econôm_ico. Não acre~
dito que o jogo enseje esse crescimento ecoriómico-; ele poderá
gerar a atívação de alguns setores da economia, mas isso não
provocará melhoria no processo. Mesmo que o fizesse~ a única
vantagem que o jogo traz é no sentido Qacir~culaçã_o d_a moeda.
Mas, em contrapartida, traz muitos prejuízos nos planos social
e cultural, o que, a meu ver, comprometerá muito o bom
desenvolvimento da sociedade. Tenho sempre presente que
o verdadeiro desenvolvimento não é apenas o crescim-ento
económico~ que pode ser a mera expansão de bens materiais,
e não queremos apenas issn. Queremos fazer u_mª __soCiedade
mais justa·e, para iss"o-, precisamos de uma política de desenvolvimento que contemple nãcr apenas o aspecto económico, mas,
também, o aspecto soci31, o aspecto cultural, e, por que não
dizer, o aspecto -religiOSO.- _Sólidarizo-me -com V. Ex~ pelas
palavras que profere, porque precisamos, efe"tívãfiiente~ aproveitar este instante, para não deixar que o jogo seja legalizado
no nosso País. Vou mais além: devemos até.iazer um~ cruzada
para evitar que essa questão continue a prosperar no nosso
País. É um Jogo que devemos evitar que seja legalizado, ~as
já se joga mUitO, de fo_rma ilegal, no Brasil. Ou, como diria
o ex-Senador Roberto Campos, de forma paralegal, porque
há o jogo legal e aqueles paralegais. Falemos claro: o próprio
Estado está contribuindo para isso. São inúril"erãs instituições
que já fazein loterias_ e, muitas delas, instituições estaduais,
algumas até contribuem, a meu ver, para uma formação muito
deficiente, como disse há pouco, do jovem e do adolescente,
como por exemplo, essa tal de raspadinha, que, a meu ver,
deveria merecer o repúdio- ,da sociedade; em última análise,
ela enseja uma formação incorreta do jovem, que _vê por
esse caminho, quem sabe, a saída para a sua realização pessQal,
quando, na realidade, isso é um grande equívoco.
,
O SR. DIVALDO SURUAGY- Sehador Marco Maciel,
os argumentos apresentados por V. Ex!' robustecem a tese
que estou pretendendo defender neste instante na tribuna
do Senado. Fico feliz em Verificar que tim homem da sua
estatura política e da sua grandeza moral comunga dos mesmos
sentimentos em relação ao_ jogo. E, para corroborar o raciocínio de V. Ex•, o exemplo mais gritante-e-mais--evidente
é o de Las Vegas. O inVestimento feito, em Las Vegas é de
bilhões e bilhões de dólares, e Las V egas-permanece apenas
um oáSis ericfàV<iâo no deserto de Nevada, não tendo sido
promovido qualquer desenvolvimento em torno daquela cidade. Nenhuma infra-estrUtura foi mõntada em torno de Las
vegas, a não ser a cidade do jogo. Atlantic City, que é vizinha
de Nova Iorque, agora está vivendo dias de decadência.
Trump, aquele famoso bilionário americano, está enfrentaildo
dificuldades, porque o jogo, que era uma grande atração para
Atlantic City, entrou agora num proCesso-'- de decadência. Os
argumentos apresentados por V. Ex~, Senador Marco Maciel,
corroboram a tese que estamos defendendo, pois estamos
convencidos de que ela seja o ideal para a sociedade brasileira.
O turismo brasileiro não progride pOr causa de suas próprias deficiências. Com ou s_em jogo, o Brasil ainda dispõe
de uma rede hoteleira deficiente, não consegUe oferecer ao
turista _os serviços necessários_e perde na concorrência com
váii"os países, mesmo os do Caribe, onde, por paradoxal que
seja, os brasileiros descobrem praias razoáveiS,- em comparação com as do Nordeste, mas com rede hoteleira excelente
e serviços da melhor qualidade. O fluxo_ turístico nada tem
a ver, portanto, com a existência de cassinos. Tem a ver com
preços de passagens, hospedagem e qualidade dos serviços
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oferecidos. Por último, é importante lembrar que o brasileiro
que gosta de jogo, ou o jogador profissional, vai continuar
a exeÍ"cer sua prátiéa. Ninguém vai inipedi-lo de jogar nas
múltiplaS variedades de jogos existentes no -Brasil e no exterior. O jogador profissional, como- a s-ua designação indica,
fez do jogo uma atividade. E vive disso. Não há nada o que
fazer em relação a esse tipo.
·
-·
Existe, ainda, uma outra questão. Onde seriam hiStàlados
os cassinos. Nas cidades do interior de Minas? Nas cidades
pobres do Nordeste? Nas cidades pobres da Amazônia? V.
Ex~~ já imaginaram quanta corrupção haveria para conseguirse autorização para instalação de um acassino em determinada
região deste País? Já há não _sei quantos inter:essados .disputando, oferecendo _fortunas para comprar praias_no Nordeste,
só pela perspectiva da instalação do jogo. Imagine V. Ex•,
quando isso ficar definido, o tráfico de influência que haverá
neste País para obtenção de concessão para instalar um cassino
numa determinada região do País ..
Então, além da corrupção existente no Brasil~ o. jogo
será um estimulador, um incentivo a mais parã que essa desagregação moral, que lamentavelmente está sendo implantada
no .Brasil,_s_eja fortalecida ou ampliada. Daí a minha tese.
Sou frontalmente contrário .à legalização _4o jo_go. por ~sso,
porque Vai ser um instrumento que vai au,mentar a corrupção
neste País. _Antes mesmo da instalação do jogo, já ·existem
não sei quantos testaS-de-ferro COmprando propriedades nas
praias do Nordeste para instalar cassinos. Imaginem V. Ex~
quando for legalizado o jogo.
Diante da discutida reabertura_ de cassinos no Brasil, em
nada a soci_edade ganhará. Esta é a minha posição. _O número
de empregos gerados por essa atividade é muito inferio-r ao
que poderia ser criado com investimento semelhante na indústria, Iio comércio ou no setor_ terciário.
O fluxo do turismo interno ou exter~o ~ão guàrda:qu'alquer ligação com a legalização do jog9; mas o aumento da
prostituição, do alcoolismo, da marginalidade e do nível de
desagregação da famí1ia, isto sim, eStá intimamente ligado
.
_ .
_ - ___ _
à reabertura dos cassinos.
Por todaS essas razões, no momento de votar, düer não
à reabertura dos cassinos e a legializaç·ão do jogo no Brasil;
por iss<;> meu voto por estrito, para que nãõ pairain- dúvidas.
no meu estado e_ no Senado da República, quanto à posição
que tenho -em torno desse assunto.
O Sr. Jonas Pinheiro - V. Ex~ me. concede um_aparte,
nobr~ Semldor Divaldo Suruagy?
O SR. DIVALDO SURUAGY- É uma honra ser.aparteado por V. Ex\ Senador.
O Sr. Jonas Pinheiro - Estava eu em meu ·gabiriete a
ouvi-lo, e apressei-me em vir celeremente ao plenário; para
dizer a V. Ex~ que V.-Ex~ não está solitário-nesse seu modo
de pensar. Ao ouvi-lo, percebi que comungávamos os mesmos
pensamentos, como se associam.- Adoto a mesma posição que
V. _Ex• expressa e manifestarei nesta tribuna, nesta tarde.
De modo que esse não é um pensamento privativo de_ V.
Ex~. Estou completamente de acordo, estou solidário, e, como
V. Ex~. manifestei meu voto-contrariamente, no momento
em que esta matéria vier à deliberação. Este é o pensamento
que eu desejava expressar, pot ser coincidente com o de V.
11

Ex~.

O SR. DIVALDO SURUAGY- Senador Jonas Pinheiro,
V. Ex\ que representa a Amazónia nesta Casa, como um
dos seus mais brilhantes e legítimos senadores, traz a sua
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juventudade, o seu espírito público, o seu amor a este Paí~;
uma tese defendida por mim e esposada por V. Ex~ é realmente
motivo de alegria e de satisfação. Orgulho-me de tê-lo ao
meu lado nessa luta que vamos encetar no Congresso N~cional
contra a legalização do jogo.

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. DIVALDO SURUAGY - O Senador Ney Maranhão deseja agraciar-me com o seu aparte.
O Sr. Ney Maranhão - Senador Divaldo Suruagy, o
pronunciamento que V. Ex~ hoje está fazendo da tribuna do
Senâdo Federal é de muita importância.- No início, Senador
Divaldo Suruagy; tinha um pensamento diferente do_ de V.
Ex', mas, estudando a fundo essa probreza da implantação
do jogo no Brasil, conscientizei-me desse ponto de vista que
V. Ex~ defende. Nessa última viagem que fiz a um dos países
mais povoados da Terra, a República Popular da China, tive
o prazer de uma entrevista com o Governador Jiang Zenirt,
se-cretário-Geral do Partido Comunista, qliattdo_convetsamos
sobre problemas diversos - porque são muito parecidos os_
problemas da China cQm os_ao Brasil, e um deles foi, coincidentemente, esse do jogo-. Na viagem que fizemos a cill:co
províncias, verifiquei que a China se prepara ~ara ter a ma~or
indústria sem chaminés do_ mundo: .a do tur'lsmo. A antiga
capital Xian - onde foram descobertas, em escavações, escultur;s de cavalos e soldados em terracota - recebe hoje,
dez milhões de turistas estrangeiros por ano. Perguntef ao
Secretário-Geral do Partido Comunista, dentro do programa
de integtação do turismo na China, o que peflsava -da legalização do jogo. Ele me respondeu exatamente o que V. Ex•
está dizendo da tribuna do Senado Federal: o jogo é corrupção, é prostituição, é tudo de ruim que pode assolar-um país.
Aqui, se depender do turismo~ não aceitamos o jogo. Então,
corroboro a tese de V. Ex~ quanto a esse problema;· mas,
no meu entender, dentre esses jogos que existem no País
- sena, loto, etc. - , o mais sério que o Govetno devia
inclusive legalizar, é o jogo do bicho.
O SR. DIVALDO SURUAGY- Certo, correto ..
O Sr. Ney' Maranhão - No jogo do bich.o, quem fica
com o dinheiro é a polícia corrupta e outras pessoas, por
isso creio que esse tipo- de jogo de':'ia ser legalizado. Quanto
ao jogo de azar no País, estou com V. Ex~ e o apóio.
O Sr. Epitácio Cafeteira - Senador_ D_i_iilldo Suruagy,
quero me congratular com V. Ex' Sr. Pfesidente, permita-me
cumprimentar o Senador Divaldo Suruagy ... O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Fazendo.soar
a campainha. Senador Divaldo Suruagy, peço a V. Ex~. que
·não permita mais ap-artes.
O SR. DIVALDO SURUAGY.- V. Ex•. será o último
aparteante, Senador Epitácio Cafeteira.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Sr. Presidente, tenho a certeza
de que, dentro de poucos minutos, o nobre Senador Divaldo
Suruagy vai sair daqui canonizado. De repente, parece que
s6 existe um voto a favor da legalização do jogo do bicho,
que é o meu voto. Parece que todo jogo, no Brasil, só depende
de cassino. Esses são jogos de rico. Os jogos de pobre podem
continuar, o pobre pode lascar-se. Estão deixando o pobre
acat?ar-se, legalizando o jogo do _Oicho, que acaba com ele,
que é exatamente de quem se toma o dinheiro. Não interessa
para quem vai o dinheiro, importa, sim, de quem se toma
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o dinheiro: De repente, parece que a prostituição só virá
se vier o jogo, porque não há prostituição no Brasil, ela até
diminuiu depois que fecharam o jogo. É essa a impressão
que se tem. Eu fico, assim atônito._Po_deria até dizer, como
? Fr~celino: Que país é este?
-_
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Crista)- Nobre Senador Divilldo Suruagy, os três últimos aparteadores foram considerados oradores, porque V. EX~ já havia concluído o seu
discurSo.
O Sr. Epitácio Cafeteira- V. Ex~ vai sãii daí _c_arregado,
Senador Divaldo Suruagy, com todas as bênçãos da Igreja,
porqoe~ de repente, houve um movirilento; quase que Unânime, do Senado Federal, em.apoiO a V. Ex~ que, com grande
galhardia, carrega a bandeira do anti-cassino.
O SR. DIV ALDO SURUAGY - Senador Epitácio Cafe-.
teira, incorporo mais esse aparte de V. Ex~ ao ·meu âiscurso.
Queoria:- apenas acrescentar alguns argumentos ao aparte do
Senador Ney Maranhão e, depois, voltaria a tecer comentários
ao aparte de V. Ex~.
_
_
_
- 'J) Senador Ney Marani:tão tepresenta _o maior_ estado
de uma região que é o maiOr pólõ- turístico do mundo, até
hoje não explorado devidamente. O,Sénador Ney Maranhão
mora na cidade do Recife, que está a apenas 7 horas de vóo
de Nova Iorque. Honolulu está a -9 horas de vóo de Nova
Iorque. Isso significa dizer que o Nordeste está mais- próximode Nova iorque do que o Havaí. Saem dos Estados Unidos
para o Havaí cerca de 4 milhões de americanos. Se colocarmos
mil dólares por cada americano, são 4 bilhões de dólares de
investimento. No entanto, estão vindo para o Nordeste cerca
de "20 a 30 mil turistas americanOs.
Temos praias belíSsimã.s, com água rriorna, -que- se cons-.
titui iiiltiia atração a mais para quem mora em climas temperados; temos uma rede hoteleira qtie Já permite lima implantação turística- de grande porte ReCife, hoje, deve ter cerca
de cinco hotéis cinco estrelas e dezenas de hotéis quatro e
três estrelas; Salvador tem oito hotéis cinco estrelas; Fortaleza
tem mais de cinco hotéis cinco estrelas; temos três aeroportos
internacionais em condições de receber aviões supersôriiCOs,
que são os aeroportos de Recife, Salvador e Recife Fortaleza.
Então, onde está o entrave? É na inexiStência ç]o jogO? Não.
Está apenas no problema do preça da tarifa aérea. E esta
é outra denúncia e um apelo que faço aos representantes
do Nordeste, principalmente aos Líderes do Governo, Senador Ney Maranhão e Senador Odacir Soares, que falam neste
instante pelo Governo: a Varig está prejudicando os interesses
do Nordeste, porque obriga as demais Companhias a uma
tarifa proibitiva à classe média brasileira, ou, então, à classe
média norte-americana. Se cons_eguíssemos levar os 20 .a 30mil turistas internacionais que chegam a Recife par:a-Maceió,
de lá para João Pessoa, para Salvador, para Aracaju, para
Fortaleza, para São Luí~, capital do Maranhão- estado que
V. Ex' tanto dignificou enquanto go~ernador -, então, teríamos uma implantação turística independentemente de jogo.
Quanto a observação de V. Ex• _em seu aparte, Senador E pitácio Cafeteira, certamente existe a proStituição; eXiste á"jogatinal! Mas não existem na proporção e na escala, nem com
o poder de corrupção que os cassinos poderão fomentar no
Brasil.
Não estamos aqui querendo tapar o sol com a peneira.
Reconhecemos todM essas mazelas dentro da nossa sociedade,
porque elas são conseqüências de distorções sociais e distorções do desenvolvimento regional. Agora, -os grandes empó-
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rios-empresariais, que virão através desses cassinos, terão mais
condições financeiras de corromper a população com determi"
_ - - __
nado poder aquisitivO.
Ora~ se-no Brasil o salárío mínimo equivale a 50 dólares,
-onde estive na Argentina - na seman_a páSsada, participando de um encontro de parlamentares, em Buenos Aires
-o salário equivale a 300 dólares.
.
O Sr. Presidente já chamo_u minha atenção reiteradas
vezes para o horário - e eu quero agradecer a benevoJência
do Senador Alexandre Costa, que é realmente muito _com_-,
preensivo com todos os seus colegas quando estão_na_ tribuna
-,mas quero dizer o seguinte: esta é uma tOmada de posição,
e fico feliz por saber que tantos- senadores estão ao .seJ.!: lado
nessa luta.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

deiesa do meio ambiente, tem sido decisiva aliada do lbama,
especialmente na fiscalização de queimadas: Transporta cientiStas, pro"têssores, estudiosos, ajudando-os também com o
considerável know how amazónico de seus homens.
Outras tarefas, de igual relevância, podem ser alinhadas.
Por exemplo: o inestimável auxílio à Polícia Federal na repressão ao garimpo ilegal - que polui os dos com mercúrio -,
na apreensão de aviões ilegais, ligados ao tráfico e a·o contrabando etc. Ou ainda 6 apoio operacional à Funai, no atendimento às comunidades indígenéj.S. Presentemente, a FAB tem
sido de fundamental importância na execução do Projeto Ca- lha Norte, que visa à ocupaçao dos espaços vaZios, ã.o longo
das calhas dos rios Solimões e Amazonas. Desnecessário aqui
ressaltar o sentido estratégico desse projeto, especialmente
quando, como é notório, a Amazónia desperta interesses_ de
toda sorte, nem sempre compatíveis com o iflteres-se nacional.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
O que aqui relacionei, como é óbvio, não esgota o unipalavra ao nobre Senador Odacir Soares. V. Ex~ tem três verso de ação da Força Aérea Brasileira. Restingi-me a analiminutos para uma brevíssima comunicação.
sá-la no âmbito de minha região, onde é pioneira e indispenO SR. ODACIR SOARES (PFL- R0:1>ani uma -com uni, sável. Não estaria,·entretanto, completa minha homenãgem
cação. Sem revisão do orador.) - St. Presidente, SfS. Sena- ~feita a propósito dos 50 anos do Ministério da Aeronáutica
---, se não ressaltasse que esse trabalho hoje é cumprido em
dores:
condições especialmente adversas.
A pretexto do cinqüentenário do-Ministério de AeronáuA crise económica, Com seu cortefa de restrições e -drãstica, que se comemora este ano, quero aqui ressaltar o papel ticos cortes orçamentários- que se refletCrn poderosamente
de relevo que, dentro dele, desempenha a Força Aérea Brasi- na qualidade do equipamento de trabalho-, impôs condições
leira. Detenho-me mais especificamente em sua ação, corajósa ainda mais severas aos homens-da FAB. Isso, ·entretanto,
e pioneira, em minha região, a Amazónia, hoje centro da não os impede de continuar desafiando toda -sorte ·de perigos,
cobiça de poderosos_(e nem sempre confessáveis) iriteresSes- no cumprimento de sua missão constitucional. E não apenas:
internacionais.
-- - .. ·
no apbio ao cumprimento de missõe"s alheias, comO aS-que
- ~
Esse pioneírismo remonta -aos tempos do_ antigo Correio aqui já relãcioltei.
Aéreo Militar, que, após 1941, com a criação do Ministério
Por tudo isso, destaco;no curso·das comemorações· do
da Aeronáutica, passo_u a chamar-se Correio Aéreo NaciOnal. cinqüéiltenário do Ministério -da Aeronáutica, o papel de heMudou o nome, não a missão, até hoje presente, de integrar roísmo e obstiriação ·da FAB.-_É, sem dúvida, um exe~plo
a região. Nas décadas de 40 e 50, essa missão reve_stia-se para todos nós.
de caráter especial: eram os aviões_da FAB, na ocasião; o
- - -Era o que tinha a dizei. (Muito bem!)
ún1Co ineio de cumpri-la. Missão, sem dúvida, espinhosa e
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
arriscada, que relaciona mártires e heróis. É relevante o papel palavra ao nobre Senador Irapuan Cósta Júnior, como Líder.
da F AB junto a índios e missionários, como único- elo entre
. O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB ~ GO. Coeles e a civilização, propiciando ace_sso_ a remédios, alimentos
m~ J;..íder' pronuncia _o seguinte discurso. sem revisão do orae a toda sorte de socorro.
Outro marco importante na história-das relações da Aero- dor.) - Sr. Presidente, Srs. Sena-dores. Uma comissão de
náutica- e da Amazónia _é a _criação da Comara, que vem a senadores da Comissão de Relações Exteriõres e Defesa Naser a Comissão para Desenvolver o Programa de Construção cional, c_orpposta dos Senadores Pedro Simon, Amir Lando
de· Aeroportos na Amazônia. Ela ampliou a presença humana e eu próprio, e por deputados da Comissão de Defesa Nacional
na região, reduzindo distâncias e cri.a:ndo novos pólos de de- da Câmara, percorreu várias regiões fronteiriças-!=la Amazônia
brasileira, do dia 11 a !5de_stemês.
senvolvimento.
__ _
Do muito que vimos ali, do muito que nos impressionou,
Hoje, passadas tantas décadas, continuam sendo os aviões
da FAB o principal elo entre as populações amazónicas. São Sr. Presidente, Srs_. Senadores, gostaríamos de ressaltar _cinco
eles que desafiam distârtcia!(-e- perigOs -e= chegam onde_ não pontos.
há médicos, missionários ou professores:-· _P_or__eles, os habiEm primeiro lugar, o númer9 apreciável de incidentes
tantes dos mais afastados lugarejos ____,. .ós- assim- chamados de fronteiras entre o )3rasil e os seus vizinhos, e o _potenc~al
"povos da floresta" --têm acesso a remédios, alimentos, mente ainda maior número de incidentes de fronteiras entre
roupas, educação e algum calor humano.
o Brasil e os seus vizinhos, e-o potencialmente afnda maior
São inestimáveis-~os·sefViços·da FAB à região. Construiu número de incidentes que poderão existir, quer Coin- ã. Colômpistas de pouso, criou bases aéreas, destacamentos de proteção bia, quer com a Venezuela, e até mesmo com o Peru. Nesses
de vôo, dando cobertura às unidades froteiriças do Exército, incidentes de fronteiras estão presentes_ os garimpeiros brasino insubstituível e heróico trabalho de defesa da soberania leiros e estrangeiros, dada a grande riqueza da região, reministerritorial do Brasil. E não é só. Além de sua missão militar cências de guerrilhas desses pafses vizinhos que, possivelmen-por si só gigantesca -, preSia relevantes serviços sociais; te, tendo perdido seu ·apoio político de outros países, hoje
participando, ao lado do Ministério da Saúde, de campanhas se ligam aos narcotraficantes ou vendem proteção aos garimde vacinação, possibilitando, com seus helicópteros que as peiros. Esses incidentes, com tendência a aumentar, estão
vacinas cheguem aos mais inóspitos pontos de floresta. Em - preocupando muito as unidades das Forças Armadas, preseno

=
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tes na região. 'Aqui, ontem, já houve outros_oradores, mais
Nesta oportunidade em meu nome e da Bancada do
qualificados até do que nós, porque pertencem à região, que PMDB, nesta Casa, lavro um veemente protesto contra a
se pronunciaram a respeito.
. tentativa de interferência indevida de seis senadores demoSegundo ponto, que mencionamos, é justamente a respei- cratas dos Estados UnidosJ que teriam se aproveitado da preto da presença do Exército na região. Há ali um certo vácuo sença do Presidente Collor: naquele País, para enviarem ·uma
de governo que o ExércitO - assim também ~ Aeronáutica carta ao _Presidente Bush, criticando a posição brasileira em
e a Marinha, que lhe dão apoio- vem preenchendo. O Exérrelação ao meio ambiente e colocando, também outras quescito_ já extrapolou a sua função de segurança e de defesa
tões, como, por exemplo as violações dos direitos humanos
atuando, inclusive na área social, quer através da educação,
no Brasil. Esses senadores exigiram que o Presidente norte-aquer através da saúde. Visitamos unidades educacionais, aQmericano incluísse, na_ pauta de suas con:versações com o Presim.inisttadas pelo ExércitO, e hospitais militares que prestam
dente brasileiro, todos esses problemas. Ora, não podemos
um grande serviço à região. Faz-se, contudo, necessária a
aceitar, esse procediritentO que não se compatibiliza com o
presença de outros Ministérios do Governo Federal_.
bom_relacionamento que o Brasil vem mantendo, ao-longo
O terceiro item diz respeito à preocupação manifesta dos
do tempo, com os Estados Unidos da Américà'do Norte.
chefes militares da região com a nossa soberania nacional,
com os crescentes rumores de internacionalização da Am~
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR- Muito obrigado,
zônia ou de soberania restr~ta na Amazônia, rumores esses Senador Humberto Lucena. Esteja V. Ex~ c~rto de que todos
que temos o dever, a obrigação de rechaçar de pronto e muitO
os Srs. Senadores presentes neste momento, neste recinto,
rigorosamente.
que ouviram as palaVras- de V. Ex~s, subscrevem junto cdih
Em quarto lugar, gostaríamos de res-saltar Q exagero do
V. Ex~ esse protesto que, sem dúvida nenhuma, é mais uma
no~iciário, principalmente o internacional, a respeito das conafirmação de soberania naciOnal e esta Casa e tem a obrigação
dições da Amazônia brasileira. Fala-se em desmatamento exa- de dar.
gerando, fala-se nas queimadas que estariam existindo em
Para-~erminar esse pronunciamento, eu queria me ãssotoda _a região, que~ na Verdade, não vimos, a não ser no
ciar, até porque diz respeito a eSse discurso, à manifestação
sul do pará, Norte de Tocantins ou mesmo em Mato Gro~so.
que fez aqui o Senador Odacir Soares, quanto ao CinqüenOs outros Senadores hão de concordar conosco, dentro
tenário do Ministério da Aeronáutica porque, sem dúvida
da Amazônia Legal, é verdade·, existem essas queiniadas. Não
alguma, é a FAB, ao lado do Exército, ao lado da .Marinha,
vimos, c_ontudo, na floresta amazónica, na hiléia e propria- quem também dá um entendimento verdadeiramerite impormente dita, sequer sinal de derrubadas ou de queimadas.
tante àquela região. Se não fora a FAB, algumas regiões
Finalmente, como último ponto a ressaltar, gostaríamos
isoladas de fronteira possivelmente teriam privações até de
de dizer que foi para nós uma agradável surpresa. O que
alimento, de medicamento e de uma série de outros objetos
vimos ali construído, feito, foi relativo ao Projeto Calha Norte,
importantes.
que infelizmente, só foi cumprido no que diz respeito a_o ExérEra o que tinha a dizer, Sr. PreSidente, (Muito bem!
cito brasileiro. São algumas unidades de fronteira para abrigar Palmas.)
os seus pelotões especiais de fronteira, os seus b.atalhões de
comando de fronteira ou os batalhões de engenharia de consO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
trução, que abriram algumas estradas pioneiras na região.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estes eram os pontos que palavra ·ao nobre Senador Humberto Lucena, como Líder,_
gostaríamos de ressaltar e que foram ·objeto de nossa obser- para uma breve comunicação.
vação, na visita que fiieinos esses-dias àqu_ela região.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Como
O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. EX' um aparte! Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, estou encaminhando à Mesa ·um projeto de Lei
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR - Pois não, ouço
que tenta fazer justiça- a uma das melhores personalidades
V. Ex* com prazer.
que conheço neste País.
O Sr. Humberto Luceoa- Congratulo-me com V. Ex~,
Eis O inteiro te6r-da proposição:
como Presidente da Comissão dç: Relações ExteriOreS-e Defesa
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nacional, pelo relatório que acâba de fazer, mostrando bein
a importância da visita,--a conVite do Ministério" do ExérCito,
- N~> ·,DE 1991
de um grupo de senadores e deputados pertencentes à Comissão de Relações ExteriOres e Defesa Nacional, do Senado,
Concede pensão especial a Francisco Paula Cândido e
dá_ outas providências.
e de Defesa Nacional, da Câmara dos Deputados à região
amazónica. V. Ex•-faz uma análise muito sucinta e lúcida,
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É concedida a Francisco Paula Cândido uma
sobre tudo o que ali ocorreu e ressalta, particularmente, a
implantaçãO do Projeto Calha Norte, que já havia sido come_n- pensão especial mensal de valor correspondente a 20 (vinte)
tado pelo Sr. Ministro do Exército, quando de sua vinda ao vezes o maior saláriO-mínimo vigente no País.
plenário do Senado.
, .
, , -·
.
Parágrafo único-Essa pehsão não se estenderá a descenGostaria de aproveitar a presença de V. Ex• na tribuna, dentes ou a eventUais herdeiros do beneficiado.
Art. 29 A despesa decorrente desta lei correrá à conta
como Presidente da Comissão de Relações Exteriores e D~~esa
Nacional, particularmente no que tange à questão ambiental, --de Encargos Previâenciários-da União- Recursos sob Superque V. EX' também colocou em seu discurso, a--q~al, aliás, visão do :Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
foi um dos objetivos dessa visita. V. Ex• traz um testemunho
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publieloqüente de que não estamos fazendo nenhuma ação preda~ cação.
dora na floresta amazónica.
Art. 4 9 Revogam-se as diSposições em cPntráiio.
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Justificação
Estou _formalizando hoje, nesta Casa, o projeto de lei
que concede pensão especial ao cidadão Francisco Paula Cândido, mais conhecido como Francisco Cândido Xavier, o famoso Chico Xavier.
Esta iniciativa - devemos confessar -=- se faz tardia.
Chico Xavier, já consagrado em nosso País como um cidadão
de excepcional bondade e de altos méritos pelas obras huiria-nas e sociais que implantou e continua implantando por todo
o terrítório naciotiãl é, desde longos anos, reconhecido internacionalmente como o mais notável dos sensitiv-os parãiior.:
mais.
-Para os milhões de brasileiros que professam a filosofia
espiritualista, nela acreditam ou dela fazem sua religião, Chico
Xavier é o mensageirO da paz, da concórdia e do amor em
Deus, utilizando ininterruptamente sua surpreendente mediu~
nidade, sem qualquer proveito pessoal, para espargir bénção
de alívio, de cura e de esperança aos corações massacrados
pela angústia e pelo sofrimento, Notável a capacidade de Chico Xavier de, em ambiente
de orações, psicografar obras de_ autores que honraram a Iite r a~
tura universaL Famosa tomou-se a polémica de 1932, quando
surgiu o "Pamaso de Além~ Túmulo", o prirrieiro livro psicografado por um jovem médium, sabidamente iletrado, jamais
lera os intelectuais já mortos, cUjaS obras inéditas passava
a assinar.

Em meio à polémica - que punha em confronto os que
acreditavam em Chico Xavier e os que lhe imputavam produção de pastiche - , surgiram depoimentos importantes, como
o de Monteiro Lobato:
"Se o homem (referia-se- a Chico Xavier) ptóduziu tudo
aquilo por conta própria, então ele pode ocupar quantas
cadeiras quiser na Academia:"

O saudoso Menotti Dei Picchia, da Academia Brasileira de Letras, também registrava:
"Deve-se haver algo de divindade no fenômeno Francisc9
Cândido Xavier, o qual, sozinho, vale por toda uma literatura.
É que o milagre de res-suscitar espiritualmente os m_ortos pela
vivência psicográfica de iriédilOS: poemas-é prodígiO que so~
mente pode acontecer na faixa do sobre-humano. Um psicofi~
siologista veria nele um monstruoso computador de almas
e de estilos. O computador, porém, mCnlOriza apenas o já
feito. A fria mecânica -não-poSSUi o -dom criatiVo. Este dimana
de Deus. Francisco Xavier usa a centelha imanente em nós. n
O então famoso crítico literário Agripino Grieco, caracte~
rizado pela severidade das suas análises, presenciou, de certa
feita, em 1939, a uma seSsão na qual Chico XaVier recebeu
mensagem de Humberto de Campos e assi.Iii se expressou,
em entrevista publicada na imprensa da_ época:
"Eram em tudo os processos de Humberto de Campos,
a sua amenidade, a sua vontade de parecer austero, o seu
tom entre ligeiro e conselheiral. Alusões à Grécia e ao Egitc,
à Acrópole, a Terésias, aO Véu de [sis muito ao agrado do
autor dos "Carvalhos e Roseiras". Uma referência a SainteBeuve, crítico predileto de nós ambos, mestre de gosto e
clareza que Humberto não- se cansava de exaltar em suas
palestras, que não me canso de exaltar em minhas palestras.
Conjunto bem articulado. Uma crónica, em surtia, que dada
a ler a qualquer leitor de mediana instrução, logo lhe arrancaria este comentário: É Humberto puro!"
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Daquele primeiro livro polémico de 1932 até esta data,
Chico Xavier já teve editados mais de 260 livros psicografados,
com milhões de exemplares vendidos, tanto no País como
nó estrangeiro, tendo obras vertidas para vários idiomas. Jamais usufruiu para si um- UI:tico centavo das suas publicações,
transferindo os direitos autorais para cerca de duas mil entidades- e campanhas beneficientes implantadas, mantidas ou por
ele estimuladas.
Além de comendas honoríficas, Chico Xavier já recebeu
mais de 100 títulos de cidadania pelo Brasil afora, atestados
eloqüentes do reconhecimento que lhe devotamos todos nós
brasileiros.
Na verdade não preciso ressaltar o que todo o País já
conhece, de sobejo, acerca desse cidadão formidável que foi
e-é Francisco Paula Cândido- um exemplo modelar de bondade, simplicidade e desambição pessoal. Nasceu pobre e vive
pobremente. Distribui o pouca que tem ou ganha com os
que são mais desvalidos do que ele.
Em outubro de 1989 o nobre Deputado Milton Reis
ácupóú. a tribuna da Câmara para homenagear Chico Xavier
e perguntou ao Plenário qual a atitude que caberia ao Con~
gresso assumir para interpretar, perante a História, a afeição
e o reconhecimento que o povo brasileiro devota a um dos
seus filhos mais honrados e ilustres.
A ,respo-sta a esta indagação consubstancia-se neste projeto de lei.
A pensão especial que se propõe conceder a Chico Xavier,
que já completou 81 anos de idade, representa uma homenagem que honrosamente lhe tributa o Congresso Nacional.
Que_ ele a receba com a certeza de que o Senado Federal
e a Câmara dos Deputados, representando o povo braSileiro,
reconhecem o extraordinário trabalho social que vem desenvolvendo há mais de _60 anos, oferecendo importantíssima
contribuição para o bem-estar das camadas mais sofridas do
nosso País.
Sala das Sessões; 12 de junho de 1991. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. HUmberto-Lucena, o·sr.
Alexandre Costa, Jr> Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presfãênCia, -que é -Oàipddã pelo S,r. Mauro Benevides,
Presidente.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alfredo Campos - AinazOnino M"endes -=- Arriir Lando
- Áureo Mello - César Dias - Cid Sabóía de CarValho
-Coutinho Jorge- Divaldo Suruagy- Epitácio Cafeteira
-Hugo Napoleão- Iram Saraiva -José Fogaça- Lavoisier
Maia- Márcio Lacerda- Ney MarAnhão- Onofre Quinan
- Oziel Carneiro - Raimundo Líra - Ronaldo Aragão Teotonio Vilela Filho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
apresentado pelo nobre Líder Humberto Lucena será apre~
ciado na próxima sessão.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1
Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 226, DE 1991
Disciplina a disapi-opriaçãÕ prevista no -art. 243 da
Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Ao receber a comunicação da prisão em flagrante ou a denúncia formulada pelo Ministério Público confir~
o:>
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mando o plan'tio de ervas psicotrópicas e o tráfico ilegal de
entorpecentes e drogas, o juiz da causa determinará obrigatoriamente:
I - a imediata prisão preventiva de todos os indiciados; _
II- o recolhimento dos menores envolyidos aq_s __órgãos
governamentais especializados na sua recuperação;
III- à autoridade policial a queima Imediata de toda
a cultura ilegal;
IV- a desocupação de toda a área de cultura de psicotrópicos, entregando-a aos órgãos federais encarregados da reforma agrária, que a destin3.rá ao assentamepto turare à produção
de alimentos;
_
V- a busca e apreensão de todos os be11Sutilizados r,o_
tráfico ilegal de drogas.
Art. 2'! A prisão preventiva decretada não pOderá ser
cassada ou revogada durante o curso do processo _judicial.
Art. 39 Os bens ap-reendidos serão destinados a entidades que se dedicam à recuperação de viciados ou aos órgão
governamentais que fiscalizam o tráfico de entorpecentes-:
Art. 49 São ináfiançáveis e não passíveis de anistia óu
indulto os crimes previstos nesta lei.
Art. 59 Na sentença condenatória o juiz decretará a desapropriação das áreas cultivadas com plaJ?t?S psicotrópicase o definitivo confisco dos bens apreendidos.
Art. 69 A desapropriação determinada pela autoridade
judicial abrangerá toda a propriedade do réu, que foi utilizada
ainda que parcialmente no cultivo ilegal.
Art. 79 Havendo absolvição ou não-acolhimento da denúncia o MinistériO Público recorrerá compulsoriamente da
sentença.
Art. 89 Esta lei entra em vigor na datade sua publicação.
Art. 99 Revogam-se as disposições_ ein contrário.
Justificação
No sertão pernambucano, adentrando pelo Estado da
Bahia, em vasta extensão de terra está o plantio da maconha,
no já-denominado ''Polígono da Maco-nha".
-0 cOmbate ao seu plantio há de ser eficaz -e peririãnimte:
O sofrido agricultor nordestino, cansado e desamparado, está
sendo atraído pelo trabalho mínimo~- gailliõ--rãpido e milionário
proporcionado pela maconha.
Poderosas forças internacionais apoiam o plantio e garantem a aquisição da produção das plantas psicotrópicas.
É preciso que o Congresso Nacional regulamente com
toda a brevidade o art. 243 da Constituição Federal, impondo
pesadas penalidades aos que cultivam as ervas psicotrópicas
e praticam o tráfico ilegal de entorpecentes.
Entendemos que com estas normas o_Poder Judic;iário
estará em condições de combater e reduzir o plantio crimin-oso.
Ações firmes dos poderes públicos em todos os níveis
deverão _eliminar as_ culturas ilegais e o tr_áfíco .de_ entorpecentes.
- Esta a proposta para a cj_Uai pedirriOs o- "decididO apoio
dos ilustre Congressistas.
Sala das Se_ssões, 19 de junho de 1991.- Senador Ney
Maranhão.

LEGISLAÇÁO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
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Art. 243. As glebas de qualquer região do Pafs onde
forem localizadas culturas ilegais de plantas piscotrópicas se-
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rão imediatamente expropriadas e especifiCamente--destinadas
ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alinientícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao
proprietário e sem prejuízo de outras -sanções previstas em
lei.
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito -de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício
de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciado_s e no aparelhamento e custeio de atividades
de fiscalização, controle, prevenção e pressão do crime de
tráfico dessas substâncias.
- ·
.. , ..............._............................................ .... , ... :,:·".:•_... ,
_

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadtlnia decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --0 projeto,
após publicado, será encaminhado à comissão competente.
·o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado
o período destinado ao Expediente.
}"'ªss~-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
V-otação, em fumO único, do Requerimento n 9 219,
de 1991, de autoria do Senador _Gerson Camata, solicí-tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, da palestra proferiàa pelo engenheiro
EmüJo Alves Odebrecht, na FacUldade de Economia e
Ad:~~üniStraç:iO da USP, no dia 8 de maio do corrente
__ -----ª-no.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. Ex• tem

a p_al~v~a.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Sem revi·
são do orador.) - Sr. Presidente, tiye oportunidade de, há
poucos dias, pedir a transcrição desta conferência. N_um pronunciamento que fiz, eu a solicitei, por considerar que este
pronunciamento de:veria constar nos Anais, nãQ _obstante o
fato de eu ter declarado que divergia, em alguns_ pontos, das
idéias contidas no pronunciamento do empresário Emílio Odebrecht. Esse empresário representa uma empresa que tem.
hoje, no exterior, serviços da ordem de l __bilhão de dólares.
É um empresário que tem, nessa área, uma grande vivência,
como tinha seu pai, Norberto Odebrecht. Essa vivência e
todas as idéias contidas no pronunciamento de S. $!poderiam
servir de subsídios a quem desejasse fazer um exame mais
aprofundado dessa questão. Por isso, estou-requerendo, hoje,
a transcrição dessa matéria nos Anais. Apenas dei ess.a informação porque poderia, talvez, tratar-se de uma repetição.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
-··
...
: _ · : .~ .
sentados. (Pausa.).
Aprovado .
Será feita ã transC-rição solicitada.
É a seguinte~ matéria cUja tranScrição é solicitada:
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Painel: Internacionalização de Empresas
Palestra proferida pelo Eng. Emmo Alves Odebrecht
na Faculdade de Economia e Administração da USP São Paulo, 6 de maio de 1991.
1. Estou entendendo que os senhores esperam de mim
um depoimento_ que reúna experiências da Organização Odebrecht, especialmente no setor de exportação de serviços,
para definir rumos na capacitação brasileira para a internacionalização.
_
.
O debate programado para logo após esta palestra certamente será produtivo, pela oportunidade de esclarecermos
questões práticas, que temos viViâo na organização._
2. Para alinhamento de linguagem, darei clareza inicial
a dois aspectos:
_ _ __ _
Diferença entre exportação de produtos e exportação de

serviços.

_ ___ _

-- --

Diferença entre eXportação de bens e serviços e a interna~
cionalização.
3. Na exportação de produtos, as fases extrativa ou industrial ocorrem dentro do PaíS, onde todas as condicionantes
são conhecidas e dominadas, requerendo-se, apenas, os padrões de conformidade as exigências dos países importadores.
Na exportação de serviços, a quase totalidade das operações é realizada dentro do país importador, com deslocamento
físico do exportador, em termos de homens e bens de produção, e conseqüente convivência, ambientação e assimilação
de nova cultura e novos hábitos, e empreendimento de novos
ricos políticos. O exportador se integra ao novo -país, em
maior ou m-enor intensidade~.
4. Internacionalização _
Como empresários, não temos receíõ de afirmar que o
comércio exterior, na mão dupla das exportações e importações, conduz os homens, as nações e as emR_~sas a uma forma
de relacionamento mais do que diplomática e mais do que
respeitosa das soberanias, conduz todos a se verem em alto
nível de estima, único sentimento competente para manter
a paz e a prosperidade.
" .-. -= __
..
É então que surge a necessidade de inte:rnaciçmaHzação
das empresas.
Sem que os empresários que atuam no comércio exterior
se conscientizem desta necessidade, o que certamente ocorrerá
será a fOssilização de suas empresas pela acomodação a uma
linha de mercado que se tornará cada vez mais inviãVel.
Esta inviabilidade será devida, não somente ao obsoletismo dos produtos, como, principalmente, a um decréscimo
gradativo da produtividade quando comparada a dos que se
integram ao mercado mundial aberto que irá gerar crescente
impossibilidade de competir nos -preços e nas exigências dos
-mercados internacionais.
Como vemos a efetiva-çâo desta internacionalização?
A empresa tem que constituir unia outra empresa Com
sede, organização e produção em outro país. É uma nova
base empresarial operacional, independente da matriz no país
de origem, embora a ela vinculada por seus laços de legalidade,
por políticas empresariais e concepções filosóficas.
Na decisão de constituir urita nova base, não se deve
confundir a nova empresa com sucursal, escritório ou m_eSnio
fifi3.1 internacional para curiii)rir um contrato ou para legitimar
uma importação ou ·uma exportação.
A cultura, o acervo tecnológico e ger~nci_al e, sobretudo,
os valores e crenças que marcaram o desenvolvimento da
empresa-mãe, irão fundir-se à cultura do pafs escolhido.
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Esta irtteração é a base para o estabelecimento de uma
relação de respeito com o país onde está assentada a nova
organização, com uma nova nacionalidade e com investimentos próprios. Internacionalizar~se significa ser a empresa portuguesa em Portugal, inglesa na Inglaterra e chilena no Chile,
sem perder o caráter que consolidou no seu país de origem.
A grande decisão certamente está fundamentada no potencial económico do novo país e no -seu :significado como
negócio. Mas, o que vai sustentar a ngva empresa, nãn é
a riCJ.uei<.Cque já existe. É a riqueza que será criada, com
a nova identidade nacional, que gere resultados para o país
-sede da nova base, assim como para a empresa-maternas
razões e nas proporções eticamente defensáveis.
5. Com certa freqüência somos questionados sobre o
modelo e estratégias de internacionalização. _
Seria criando uma empresa no novo país? Adquirindo
_uma já existente? Participando de joint-ventures?
Na verdade, o modelo não existe. Cada caso e cada situação determinam o design intelectual é formal a ser seguido.
A estratégia é função dos objetivos a serem alcançados
dentro:
• dos cenários internos e externos;
• das concepções filosóficas;
• dos estágios de desenvolvimento e crescimento projetados.
Um modelo único não existirá jamais.
Nosso depoimento, com experiência de 17 anos no mercado externo na área de prestação de serviços, permite-nos
concluir que estratégias não se repetem. Portanto, não-são
copiáveis. Mas podemos transmitir transparentemente nossa
experiência sob os seguintes fundamentos:
1. Existência de concepções filosóficas e valores explícitos, claramente alinhados com os homens envolvidos- que
devem entendê-los, aceitá-los e praticá-los.
2. Clareza de objetivos a serem alcançados em cada
negó.cio e premiSsas bem definidas.
..3~_ E~$tência de homen~ _cé!pacitad_os e integrados na
organizaçãO--:- e assim capacitados a receber delegação planej3da, Sem restrições; o que pressupõe responsabilidade total,
com autoridade correspondente.
É importante não desprezar "conhe.cimento", "cultura",
nem tampouco capacidade específica para o programa.
6. Entendo este encontro como um seminário útil para
troca de experiências, de reflexão conjunta, em busca de novos
conhecimentos.
De minha parte,. estou motivado a ,adquirir maiores e
melhores informações durante os debates, e assim poder, alinhado com os valores da Organização Odebrecht, decidir cada
vez melhor, porque al'o~ado em uma, soma maior de experíétiéias.
·
--Nossa preocupação, nesta área de internacion31ização,
é grande. A concepção. dos macro~objetivos, das estratégíãs
e tátii::as para conqUiSta-de novos negóc~os e de novos resultados~ exige concentração, reflexão e coragem, sempre apoiada
numa estrutura humana competente, integrada, motivada e
disciplinada.
7. Desejo falar-lhes, agora, sobre a experiência e aprendizado da Odebrecht:
7.1. Dos 17 anos que temos de experiência-no mercado
externo, os quatro primeiros -entre 1974 e 1978- foram
de conhecimento da linguagem, de observação e muito cuidado. Os outros 13 anos, a partir de 1978, foram de presença
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física, de trab3Iho efetivo, sem embargo do aprendizado a
cada dia.

,Aprender é uma obra que não termina.
7.2.- Hoje, operamos em nove países do chamado_ ·~terl:eiio mundo", e três do chamado "primeiro mundo".
Começam a ficar mais claros muitos conceitos_ e iumOs.
Os fatos sucederam-se dentro de uffia consciência:
• nossa_opção foi começar pela América Latina e África
Austral, o que denominamos primeira fase.
As carências desses países_ estão situadas _em torno de
40 anos_ passados, em relação a muitas regiõeS_brasileiraS.
A língua e os hábLtos não_ eram obS;tá_c:ulo. A_ cultura,
inclusive política, tem muito a ver com o nQs.so passado e
o nosso presente,
Após 11 anos de operação nesses países, há 4 anos, portanto, entramos no primeirO mundo, onde existe estabilidade
económica, social e política; existem recursos para investimento.
A competitividade é muito grande.
A cultura empresarial é muito exigente.
7.3. Na primeini fase acima referida, a nossa base era
o Brasil, mesmo que parte dos recursos financeiros do projeto
fossem do país-cliente ou de outra fonte que não o Brasil.
Como selecionar nossos alvos nesse terceiro mundo_? Ou
como estabelcer distinções básicas nesse mercado?
Assim, temos, como ponto de partida, a existência,--a
priori, do responsável pela organização no país-cli~nte, com
o perfil já abordado anteriormente, o qual chamamos de DPA
- Diretor do País - , que é o responsável pela preservação
das diretrizes empresariais e operacionais, ou seJa, princípios
básicos para nossa-operação no exterior, à saber:
• existência do cliente claramente definido, isto é, a motivação e decisão de uma entidade competente em fazer realizar
um empreendimento s-ob clara e nítida liderança;
~ sinergia política - assi~ entendida a convergê!J.~a de
interesses do Brasil e da empresa no país-cliente;
• necessidades bem identificadas, s-em sonhos irreais.
Nosso interesse não é-aperiaS executar uma obra. É solucionar necessidades e, para tanto, o ãlvÕ -a ser alcançado;
além de ter prioridade do cliente, precisa ser- equacionado
no seu todo (projeto/financiamento/execução/cipt!ração) quando temos que apoíar na viabilização de recursos firianceiros,
só o fazemos se o projeto tem auto-sUstentação ....:. OU- s-efã,se o projeto pode gerar riquezas que _paguem oS seus custos
operacionais e amortizar em prazO adequado os financiamentos adquiridos.
Participação rio desenvolvimento qualifi9ido do país isto é, procuramos ser parceiros do real desenvolvimento que
atenda as necessidades do país no presente e no futuro.
Postura não colonialista. Adquirimos colifiahçã -"fazendo", produzindo, treinando homens, transferindo conhecimentos.
Integração com a comu-nidade, respeitada a sua soberania.
Visão de longo prazo sobre o futuro do país. Trabalho
na sinergia Brasil/País-Cliente, como força bllateral. Postura
de "embaixador", porque a execução desses projeto~ confere
acesso aos altos escalões de decisão.
Utilização máxima
dos recursos produtivos locais. Neste terceiro mundo o Brasil
pode ser uma opção de valor extraordinário, desde que um
. _
_---··
conjunto de princípios seja respe.Jtado. _
A vocação do Cone Sul e da Africa Austral, destacando-se
A~gola,. é pela busca de parceirias saudáveis nos acoidos bila-

terais, nos quais Governo e err:ipfesas têm papel de integração
a cumprir.
Por exemplo, o mercado BraSil-Argentina ainda está longe de realizações mais práticas, porque não_ temoS políticas
internas e externas com estabilidade que assegurem as condições básicas d<! produtividade, e, muito menos, estamos efetivamente preocupados em planejar investimentos mútuos,
compatibilizando com as respectivas vocações, diferenças
competitivas.
O mundo moderno é o da interdep_endência, na busca
sinérgica das forças disponíveis, visando uma crescente competitividade internadonal.
Um proiOngado período de m-uda"nças bruScas de Comportamentos do governo; -de sucessivos pacotes económicos, de
"rolagem" da dívida interna, de insegurança para investidores,
criou um ambiente desestimulador à partidpãçáo do mercado
externo.
Sem a estabilidade interna e a coerência e continuidade
de políticas governamentais, a competição no exterior é díflcil.
_~-O desenvolvimento brasileiro, que se pautou pela substituição de importaçõe_s, criou para nós uma visão distorcida
do próprio desenvolvimento, cuja' nl.udança requer um pe-ríodo
de transição planejad!i, para não destruirmos_ um parque industrial respeitado, ma·s, sim, criarmos condições que·embasem sua modernização e revitalização.
Há, como os senhores percebem, muito diálogo a ser
mantido entre governo e empresas.
- -7.4. Na s_egunda fase - Primeiro Mundo - A base já
não é o BrasiL E a internacionalização-de fato.
_ _____ _
A competitividade é decisiva.
A estratégia básica é perceber "claramente se somos uma
solução correta para o cliente, nas oportunidades que ele oferece.
A reciclagem tecnológica, a cultura de trabalho nos paí~e_s
estáveis, -o cenário político, económiCo e social - nada têm
á vefCOin-a realidade brasileira antes referida.
Temos tudo, no Brasil, a nos afastar do profiSsio-nalismo
no m_eio capitalista. Mas, nós, empresários, temos que superar
tudo isto e vencer dentro da civiliza-ção que temos buscado.
Certamente uma nova cultura pro~~sion"al e empresarial é
o ~~ior r~sultado da__ i~ternaciOI_ta_l~z_ação.
A internacion~lização p6tenci3.1ii:-a essas questOes e altera
o significado__ da nacionalidade da e~presa.
Construir uma obra em Portugal, Espanha, ou nos-Estãdos Unidos, é mui!o.diferente de CO!].Stituir uma e_mpresa construtora portUguesa. espanhola ou norte-americana. Por exemplo, a Construtora Norberto Üdebrecht não
constrói um trecho do metró de Miami; é a Odebfecht Flóclda
Contractors que o faz. Assim como a Odebrecht não cOnstrói
em Portugal; é a nossa Bento Pedroso Construções que opera
nesse país. Qual a diferença, além dessas definições básicas?
A criaç~o- ou a9uísi:Çâ6 -de uma empresa no exterior, passa
por etapas estratégicas de profunda conscientização.
, O primeiro pa~o é no conjunto dos homens-chave,- cujo
bder e seu staff saem da empresa-mãe, com um programa
claro que incorpora a integração e desenvolvimento de s_ubstitutos no país da nova empresa. Este programa não é geOmétrico, rígido, em termos de tempo ou-de quantidade de pessoas. É filosófico. Buscamos deixar claro para os novos parceiros, que todos têm-oportunidade de crescer com a organização
e, com isto, serem continuamente responsáveis por maiores
desafios.
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O segundo, é que a empresa ofereça uma efetiva contribuição ao país, justificando plenamente a sua existência e
tranquilize os clientes, executivos, técnicos e op-erários, os
fornecedores e prestadores de serviços, quanto aos objetivos
éticos da organização.
O terceiro, é que o relacionamento com a concorrência
e-com o meio empresarial não seja de empresa estrangeira
oponente. Ela tem que se legitimizar na contribuição à economia do país.
o quarto aspeCto, de cuidadoso tratamento, é a abertura
para terceiros países eoi joint-ventures ou em novas empresas
binacionais que cOmplementam recursos, competências e influências úteis a conquistas de novos mercados, sempre na
busca da maior atividade económica, da produtividade, da
eficiência, -em benefício da melhor qualidade e dos menores
custos reais para os clientes.
Poderiam os senhores perguntar: por que um país decide
abrir o seu mercado?
Responderia, então, que, principalmente, por uma questão de interdependência entre as nações, de vocação de cada
uma para fornecer determinados bens e serviços, e para c-olocar em prática a competitiViâade em plano compatível com
a realidade internacional.
O aparte de recursos do País exportador é importante,
mas não-é suficiente a todo tipo de exportação.
Desta forma, participando da competitividade internacional, o país se toma forte ~ presente no mundo exterior.
Seus governantes aprendem a conviver com regras civilizadas
e compreendem o valor das decisões honestas, sensatas, respeitáveis. Assim~ Opais pode ser comercialmente forte, respei- tado, e suas empresas podem ser igualmente fortes. As empresas fortes precisam de países fortes.
8. MOtivações ao debate
Como base, tanto para a empresa exportadora de serviços
como para empresa internacionalizada, o Brasil é, hoje, um
país em dificuldade no cenário mUndial:
a) A imagem do Brasil não é favoráVel.
b) Temos uma dívida externa que, desde 1986, não merece um tratamento nos padrões esperados no Primeiro-Mundo,
e, também, por isso, somos considerados um país ·de risco.
Como empresários brasileiros carregamos o mesmo rótulo.
c) Não temos um:i equação de seguro de exportação confiável.
d) A estrutura educacional que lastrela a cultura e a instrução tecnológica é de desperdício, senfplanos confiáveis.
A universidade pública, gratuita, consome US$ 8,600/ano
por aluno, a mesma média dos países riCOs, mas o padrão
é muito baixo, na maioria das escolas.
e) A produtividade do brasileiro, em decorrência de uma
estrutura educacional deficiente, e, nos riíVeis funcionais mais
desfavorecidos, de uma saúde precária, fica extremamente
comprometida.
f) Que a falta de regras duradoura~ na área económica,
o conflito entre liberalismo e livre mercado e as intervenções
constantes na economia, acarretam, coino resultado, que as
relações que dependem de nossa matriz, no Brasil, sejam
consideradas sob reserva.
g) Falta-nos uma_ consciência de agentes dinâmicos do
desenvolvimento, em intensidade compatível com o mundo
contemporâneo, porque, em nosso país, recebemos alta carga
triQutáiia nos investimentos industriais. A infra-estrutura é
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deficiente, não temos financiamento adequado- e suportamos
os custos de distância entre Centros de produção e de consumo.
Resultado: ternos péssima avaliação para instalar novas bases
no exterior. Ternos Uma cultura de não confiar, a- médio prazo.
em outros países.
h) Aquelas vocações, as quais me referi - vocação dos
blocos, especialmente, África Austral e o Cone Sul- necessitam ser examinadas com profundidade no contexto da nossa
internacionalização.
iYA recesSão em que vivemos tem provocado saídas de
empresas para o exterior, de maneira desordenada. É um
perigo; Compromete-se a imagem do país e de suas empresas,
e tudo fica mais düícil.
9. Conclusões
Não me tomem por pessimista. Creio no Brasil, creio
no trabalho, creio na confiança entre os homens. Creio na
ética, na lealdade e transparência. Creio, acima de tudo, p.a
capacidade criativa dos homens.
Apesar de tudo, haveremos de superar este quadro.
O Brasil de amanhã não é o_ Brasil de hoje. Basta o
Estado não criar dificuldades, deixar a sociedade respirar,
produzir e crescer.
O aprendizado no exterior é indispensável ao nosso de-senvolvimento. Se não podemos construir uma estrada no
mar, façamos dele uma estrada inteira para nosso desenvolvimento.
São Paulo,
8-5-91
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide.s)- Item 2:~ ~
Discussão, eril turno único, do Projeto de Lei_ dâ Câmara n' 27, de 1990 (n' 6.821/85, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente_ da República, que confere à
BR-369 a denominação de "ROdovia Presidente Tancredo Neves", tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 114, de 1991,
da Comissão
-de Serviços de Infra-Estrutura.
Em discussão o projeto, em turnO úniCo: (PâtiS~L)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
m votação.
Os Srs_ Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 27, DE 1990
(N' 6.821/85,na Casa de origem)
Confere à BR-369 a denominação de "Rodovia Presidente Tancredo Neves".
Q_Congresso Nacional decreta:
Art. J!' Passa a denominar-se HRodovia Presidente
Tancredo Neves" a BR-369, previstã no Plano Nacional de
Viação, que nga o Münicípio de Oliveira, no Estado de Minas
Gerais, ao de Cascavel, no Estac!_o 9.o Paraná.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3ç. Revogam-se as disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTÊ (Mauro Benevides) -Item 3:
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essa Proposição aqui votada. Enquanto candidato ao Senado,
Sr. Presidente, juntamente com todos aqueles que foram candidatos ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, assumi
Discussão, em primeirO turno, âa PropOsta de Emenda um compromisso de apresentar emenda a esta Casa, no sentido
ã Constituição n"' 9-, de 1991, de autoria do Senador Ruy da redução do mandato dos senadores para 4 anos. Por que
Bacelar e outros Senhores Senadores, que estabelece a razão isto? Obviamente que, tendo entrado nesta Casa, estou
coinCidência de eleições para presidente e vice-presidente aprendendo muito com todos os Srs. Senadores, especialmenda República, Senador e Deputado Federal, a partir do te aqueles que têm longos anos de vida nesta Casa, mas pareano 2000, e para governador e vice-govemador, deputado ce-me que um mandato de oito anos corresponde a um tempo
estadual e distrital, prefeito, vi_ce-prefeittf e vereador, muito longo, que faz com que muitos dos eleitos, por melhores
a partir de 1998. (4• sessão de discussão.)
que sejam as suas intençõ_es, acabem se distanciando um bocado daqueles compromissos assumidos enquanto candidatos.
Em discusSão a pioposta, em primeiro turno.
Ora, os mandatos de maior longevidade os mais longos
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço·a palavra no País, especialmente o mandato daquele que tem maior
para ·discutir.
re-sponsabilidade, o Presidente da República, é de cinco anos.
O mandato dos prefeitos, dos governadores, dos deputados
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo estaduais e dos deputados federais é de quatro anos.
A valia que seja correta a intenção do Senador Ruy Bacea palavra ao·nobre Senador Eduardo Suplicy.
lar ao colocar o mandato do presidente da República também
em quatro anos. Mas acho que seria mais "adequado, inclusive
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para discutir.
Se_iri reviSão do orador.) - Si: Presidenú:, -Srs. -Senadores, _ a-coincidência de mandatos federais, se houvesse a tentativa
de colocá-los todos em termos de quatro anos.
a Proposta de Emenda à ConstittiTçaO n" 9, de_1991, do no~r~
Acredito que seja importante que haja eleições neste
Senador Ruy Bacelar, tenciona fazer com que _a _p_~_!_t!r do
País que_ se alternem a cada quatro anos e~ neste sentido,
ano 200U-a repieSentaçãO de _cãdit estado e do Df~td~<? Ff!der?l,
o projeto atende a esta intenção, porque haverá eleições munino Senado da República seja Tntegralmente renovada de 4
cipais e estaduais completas em certos anos pares, para 2
em 4 anos, envolvendo alguns aspectos que mrecem a nossa
ano-s maj~_tarde haver as_ eleições f~derais_. _
reflexão.
ConSiderei me~mo de fa~er uma emenda a esse projeto,
Diz" o projeto:
c·O"Iocando a proposição de um mandato de 4 anos para os
Art. 2' ...
senadores·, mas ohservo que seria difícil na forma como está
§ 19 O mandado do presidente e do vice-pr~sidente
r~digido, especialmente por causa _-deste artigo__que permite
da República eleitos em 1989 é de cinco anos. ãOs senadores eleitos em 1990, terem um mandato de 10 anos.
§ 29 O manàittO do presidente e do vice-presidente
Então, como fazer com que a part_ir do ano 2.000 poSS:ã haver
da República a serem eleitos em 1994 será de seis anos.
mandatos de 4 anos? Também não acharia apropriado fazer
Art. 39 A representação de cada estado e do Discom que senadoreS eleitos em· 1998 tivessem mandatos de
trito Federal no Senado Federal será integ'falmente renoapenas 2 anos.
vada de oito em oito anos, a partir do ano 2.000.
Assim, Sr. Presidente, achei que não seria ad~quado mo§ 19 O mandato dos senadores eleitos em 1990 para
dificar esta proposta de emenda sem uina alteração muito
um período de oito será acrecido de dois anos.
grande em seu cont~údo, com o propúsiio que tenciono ainda
§ 29 O mandato -dos -senadores a serem eleitos em
apresentar. Inclusive, é minha intenção convidar os se:g.adore::;
1994 será de seis -::tnos.
que poryentura estejam de acordo em assinar a emenda. Estou
Art. 4"' O mJndato dos áeput3.doS fedei-ais -ã serem
co1_1~cient~ de que se faz necessário pelo menos 113 de assina-eleitos em 1994 será de seis anos.
tUras do Senado ou 1/3 de assinaturas da Câmara, para que
Art. 59 Serão coincidentes, a partir de 1998, as eleital proposição sej"ã -aSiegurada-; e -possa ser aqiií írisCiitã. -Mas
ções para governador e vice-governador de estado e do
será esta a minha proposição. Portanto, eu que tantas vezes
Distrito Federal, deputado estadual e distrital, prefeito,
tenho apoiado inidátivas do nobre Senador Ruy Bace1ar -:vice-prefeito c Vereadores~
é um Senador, por exemplo, que hoje está votando junto
Art. 69 O mandato de Prefeitos, Vice-Prefeitos, e
comigo· na questão da dívida externa- neste caso, não poderei
Vereadores a serem eleitos em 1992 será de seis ànos.
concordar com S. Ex~.
Ora, Sr. Presidente, vejo aqui um aspecto irriportante,
-Q Sr. Josapbat Marinho- Peniiite-me V. Ex' ~m aparte,
no sentido de o Senador Ruy Bacelar querer evitar a pi-arronobre Senador Edç.<!rdo Suplicy?
gação de mandatos, como por exemplo, de prefeitos, viCe-preO SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço, com prazer, o
feito e vereadores hoje com o mandato em vigência, que
aparte do nobre Senador Josaphat Marinho.
desejariam - algunS 1 inclu~ive, estiveram aqui ho CongreSso
- que· fosse prorrogado por 6 anos._ S._ Ex' _apenas coloca
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Eduardo Suesse direito para aqueles eleitos em 92. Os se:rtadores, em
plicy, pefmita-me -ãpenas aproveitar a oportunidade de sua
presença na tribuna para esclarecer que subscrevi essa emenda
especial os eleitos em 1990, teríamos um acréscimo de mandato, por essa proposta de emenda, uma vez aprovada, de
em apoiamento, com expressa ressalva quanto ao··§ 19 , do
8 par_a_lO anos,_
__
-- _
art. 39 , ou seja, a respeito do acréscimo -de dois anos no- man· Ora, Sr. Presidente, com todo _Q respeito ao S'ç:nador dato dos senadores ·eleitos em 1990. Não sei por que-a publiRuy Bacelar e aos que subscrevera essa emenda, avalio que
cação se faz sem- esta ressalVa? Certamente, a culpa rião é
não teria condição de aprovar-isso. Provavelmente não teríado nobre Senador Ruy Bacelar. Mas aproveito a circunstância
mos a aprovação daqueles que nos elegeram se tívéssemos
para deixar claro que fiz expressamente a ressalva.
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O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o_ esclarecimento, porque acredito -que talvez essa seja a intenção de
muitos dos que a subscreveram.
,
Mas o que não sei é se, em se fazendo esta ressalva,
conseguirRse-á resolver o problema de todos os mandatos se
iniciarem a partir do ano 2000, que parece ser uina das intenções importantes do projeto. Então, teremoS que pensar um
pouco em como fazer. Parece-me que hoje seria, até, o último
dia para apresentação de emendas para corrigir esse aspecto.
De qualquer maneira, sinto-me na responsabilidade de
aqui eXpressar este objefivo. Temos consciência de que na
História brasileira o Senado Federa1 já teve senadores com
mandato vitalíciO-, -depois se reduzindo, mais recentemente,
para 8 anos. Parece~me, que o tempo adequado seria de 4
anos, com todo o respeitO-para com os que avaliãrl.Yque deva
ser de 8 anos.
Eram estas as considerações que desejava fazer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benev!des) -Continua
em discussão. (Pausa.)__ _____ _
A Mesa adotará_ providências no sentido de republicar
a matéria, terido em vista a reclamação agora tornada pública
no aparte do eminertte Senador Josaphat Marinho.
Portanto, a nova publicação será diligenciada, no menor
espaço de tempo possível.
A discussão terá prosseguimento -iúi.-Sessão de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Item 4:
Discussão, em primeiro tUrno, da Proposta de Eme_nda
à Constituição n9 10, de 1991, de autoria do Senador
Marco Maciel e outros Senhores Senadores que acrescenta parágrafo ao art. 159 e altera a redação Ço inciso
II do art. 161 da Constituição Federal. (4• sessão de ói~~us
são)
Obedecido o disposto no art. 358, § 2', do Regimento
Interno, transcorre hoje o quarto dia do prazo para apresentação de emendas.
Em discussão_ a_ proposta.
O Sr. Coutinho Jorge - Sr. Presidente, peço a: palavra
para discutir a matériá.
OSR. COUTINHO JORGE- (PMDB -PA. Para discutir. Sem revisão do_ orador.) --:Sr. Presidente, Srs. Se-nadores,
hoje está em pauta u-ma -eméiida constitucio"nal muito importante, sobretudo para as regiões Norte, Nordeste e CentroOeste.
Esta emenda pretende definir de forma explícita, no texto
da nossa Constítuição os critérios-de rateio do chamado Fundo
de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos
Municípios. E o critériO seria alicerçado na população, ao
inverso da renda per capita e na área territorial das entidades
participantes. Quero lembrar aos Srs. Senadores que a Constituição definiu, no art:- 159, que 47% dos recursos oriundos
do Imposto de Renda e do IPI seriam- destinados em vinte
e um inteiros e cin.C<Ydécimos para os Fundos de PaiiiCip-aÇão
dos Estados e do _Distriti:)Fede_r_al; vinte e dois inteiros e
cinco décimos para o Fundo de Participação dos Municípios;
e três por cento para os programas de financiãmento dos
setores produtivos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Quero lembrar aos Srs. Senadores que esses fundos, o
de Participação dos Estados e dos Municípios, têm por objetivo básico redistribuir a renda do setor público entre União,
estados c municípios. Seu objetivo fundamental é para que
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redistribuição que beneficie os estados mais pobres,
mais carentes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Apesar
de o art. 161 da Constituição dizer que caberia â lei complementar- em seu item II -estabelecer normas sobre a entrega
de recursos de que trata aquele artigo, ou seja, sobre o Fundo
de Participação dos Estados e MuniCípios, especialmente os
critérios de rateio desses fundos, objetivando promover o equihbrio sócio-económico entre os estados e os municípios~----Infelizmente, o texto constitucional não trazia de forma
explícita essa metodologia de redistribuição dos Fundos de
Participação dos Estados e dos Municípios. Hoje, sabemos,
através de outros instrumentos legais, que os critérios são
exatamente -o inverso da renda per capita â população e àdimensão territorial. Hoje, por exemplo, um estado do Norte
e do Nordeste recebe, proporcionalmente, muito mais do que
São Paulo, porque tem uma renda maior: Por isso;·o Fundo
de_ Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos
Municípios têm com base, portanto, a redistribuição espacial
desses recursos arrecadados pela União.
A Constituição não deixa claro esse rateio. E a_ proposta,
que ora está sendo discutida traz, exatamente, essas condições,
próporido um novo parágrafo, que seria o parágrafo primeiro,
dizendo claramente que a população- que é inversa da renda
- e o territófío Sei-iam indicadores de critérios fundamentais
para a definiÇão do respectivo rateio.
Os Srs. Senadores, sabem muito bem que, por exemplo,
o Fundo de ParticipaÇão dos Municípios representa uma receita importante para os municípios, sobretudo aqueles mais
pobres e mais carentes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
V. Ex~~- sabem que a receita própria dos municípios -tein entre
outras o IPTU; no interiOr, nOs inunicípios pequenos - e
aqui temos alguns ex-prefeitos - é insignificante. Mas, no
.entanto, o Fundo de Participação dos Municípios, ria ctmfiguração da receita municipal, é fundamental e, para alguns municípioS:, Chega a representar 70 a 80% do total da i"eceita.
Portanto, o Fundo de Participação dos Municípios é" fundamental, é crucial para os municípios pObres, carentes deste
País.
Por isso que os critérios explicitados claramente nesta
-emenda constitucional- os mais pobres receberão proporcionalmente mais -corrigem na Constituição exatamente a distorção que nela havia, permitindo, através da Lei Maior, nortear o processo de redistribuição espacial por um ângulo, entre
regiões, e entre estados e municfpios, ifo sentido de que aqueles mais pobres, mais carentes, tenham o apoio dessas receitas
fundamentais para o desenvolvimento desses estados e municípios e, conseqüentemente, a melhoria das condições de vida
das populações que af residem.
É uma emenda constitucional oportuna, correta e que
deve merecer a acolhida inquestionável deste Senado e deste
Congresso Nacional.
Somente isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -'Continua
em discussão a proposta, em primeiro turno. (Pausa.)
A discussão terá prosseguimento na sessão de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
- Volta-se à lista de oradores.
_
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do -orador.) -Sr. Presidente,
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Srs. Senadores, estamos vivendo~ hoje, nesta sessãO, um momento singular na história des~a Casa.
Pela primeira vez~ desde nossa _independência, o Poder
Legislativo, por este Senado, deverá manifestar, previamente,
sua aprovação ou não a um acordo sobre operações de natureza financeira, relativas à dívida externa brasileira.
Até aqui, o que os Anais da Casa registrarri são opiniões,
proferidas em discursos dos Srs. Senadores, to_da vez que esse
tema, por qualquer motivo, encontrou esperada ressonância.
Agora não. O pronunciamento de cada um de nós, muito
mais do que a força do verbo, repercutirá n-as conSeqüências
do voto. E, a meu ver, Sr. Presidente e Srs. Senador~s. o
voto, neste caso, se reveste de um caráter especial. Formalmente trata-se de um voto com o mesmo peso e importância
de tantos quantos estamos acostumados _a dar nas diferentes
matérias que tramitam no Senado. Todavia, do ponto de vista
da rClevância do assunto sobre o qual estamos prestes a deliberar, este é, sem dúvida, um voto de qualidade superior aos
demais. Ele é tão_ particularmente especial que, por certo,
não se compatibiliza com a modalidade de votação simbólica.
Exige votação nominal. _
O povo, desinformado ou mal-informado_ de quase tudo
que, do seu verdadeiro interesse, acontece. no Parlamento
brasileiro, muito provavelmente não se apercebeu da fundamental importância deste dia, dessa matéria, desse voto. Nem
por isso, escaparemos -nós senadores- d_e seu julgamento
futuro. A inconsciência do paciente sobre a gravidade de sua
doença não_ desobriga o médico de lhe fazer o diagnóstico
correto e de perseguir o tratamento que o cure.
Desde quando, a partir da Constituição ·de 198_8, nos
termos do seu art. 52, item IV, O-Senado da República passou
a ter a competência privativa de autorizar operações externas
de natureza financeira, de iriterésse da União, esta é a primeira
vez em que exercemos essa atribuição.
A Comissão de AssuntQs Econômicos, ao--examinar a
matéria, que nos foi encaminhada com a Mensagem n9 243[91
(n' 133/91-SF) do Senhor Presidente da República, decidiu
aprová-la, por maioria de votos, na forma do projeto de resolução ora submetido ao Plenário._
Dadas as circunstâncias eSpeciais a que já me referi, entendo ser imprescindível fazer este pronunciamento, consubstanciando as razões do meu voto; adiante declarado.
É preciso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, est~belecer_
as premissas da abordagem que farei do conteúdo desse "pedido de autorização" ao Senado.
1. Tenho ouvido, com sintomática insistência; em conversas que transpiram do lado governista, notícias sobre- um
certo estado de inquietação, observado em alguns. militantes
de setores económicos do Governo. Esse rumor ...:...-"i'i."ãda além
disto-~ dá conta de que recentes decisões de tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal, concedendo liminares
e julgando inconstitucionais diversos atos normativos do Executivo, seriam uma demonstração de insensibilidade do Judiciário para com os objetivos delineados nos planos económicos
do atual Governo, que exigiriam o respaldo de uma legislação
nem sempre "convencional" e a prática de relações ainda
mais "harmónicas" entre os Poderes.
Por outras palavras, a idéia que estaria presente no íritímo
dessas preocupações indica que tais pessoas· (proVaVelmente
economistas) gostariam de poder convencer o Judiciário da
necessidade de termos duas espécies de ordem jurídica. Uma,
extraordinária (transitória enquantO durasse), paTa disciplinar
situações de excepcionalidade como a que estaríamos preci-
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saiióo -enfrentar durante este Governo. Outra, ordinária (permanente e_nquanto suspensa), para regular as situações em
que o País pudesse conviver com a estabilidade económica.
Se os rumores têm procedência, eles revelariam três defeitos nesse. enfoque:_ um, o desconhecimento da história brasileira; dois, a ignorância da função do Judiciário, que é a
de aplicar a lei, feita por outl"O_ Poder, no contexto de uma
ordem constitucional suprema; três, o mal hábito de procurar
culpados para os próprios erros.
2. Não obstante o suposto "temor'' quanto ao Judiciário,
este, pela voz do próprio Supremo Tribunal Federal, tem
dado demonstrações da sensibilidade que o Governo des.eja.
Fói assim, quando aquela Corte apreciou ações de inconstitucionalidade contra algumas medidas provisórias do Plano Collor L Exemplo: a da suspensão da concessão de liminares.
Mais recentemente também, já sob a égide do Plano Collor
II, quando o Presidente do egrégio STF, adorando argumentação política, de pleno alinhamento com a filosofia que embasa decisões económicas do GovernO, manifestou-se contrário
â concessão de liminares que visavam a desbloquear cruzados
novos retidos. Agora mesmo, pensou e agiu assim, ao considerar constitucional a Medida Provisória n" 296, a que determina reajustes diferenciados a uma parte do funcionalismo
público, sob o rót_ulo de "correção de di~torções na remuneração de determinadas categorias de servidores civis e militares".
3. Esses dois fatos - o de uma possível inquietação no
ExecutivO e o de uma notória sensibilidade no Judiciário devem produzir em nosso espírito, de legisladores e de mandatários da vontade popular, uma grande intranqüilidade. São
fatos que se opõem. São antíteses que me reforçam a convicção
de estarmos vivendo um momento de profunda instabilidade
jilffdíca, ·marcada, de um lado, pelo desrespeito à ordem constituChnal, por parte do Governo, e, de outro, pormpa tendência de se· acentuarem os atuais choques internos naS _instâncias
do Judiciário, obrigando a que· rhagiSttados recorram ·a insólitos exercícios mentais de contórciõntsm:o interpretativo.
4. Tudo iss9 me faz pensar no Brasil, em duas fases de
sua história política: como "república dos bacharéis", época
em que predominava o juridicismo~ e como "república dos
economistas e tecnocratas", época atual em que impera o
economidsmo.
Em qual delas o Brasil foi melhor?
Não farei aqui análise comparativa dessas duas épocas.
Que cada um, com os dados que disponha, o faça.
Mas é indiscutível que este momento da história brasileira, caracterizado,pela atual crise de, estabilidade jurídica,
decorrente da imposição de sucessivos modelos económicos
e de ação política experimentais e mal-sucedjdos, este momento, repito, exige uma opção racional.
A minha é pelo espírito que prevalecia na "república
dos bacharéis". Não se trata de utópico saudosismo, porque
a op-Ção qUe "faço não é pelá. velha ~'"rePública", rriãs por uma
nova feição de prevalência do juridicismo, ou seja, pela Consciência da sua necessidade. No fundo, é uma espécie de chamamento â rigorsaobservânciâ. do "império da lei", dos princípios
jurídicoS e, sobretudo, da ordem constitucional legítima que
os fundamenta. Trata-se - portanto, e simplesmente - de
dar curso, em nosso País, à aplicação daquilo que foi" a grande
conquista dos velhos liberais da Revolução francesa, esquecida
por- alguns dos que hoje se autodenoritinam neoliberais. Sr. Presidente e Srs~Senadores, entre conviver com instabilidade económica e instabilidade juridica ou instabilidade
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econóniiCa corO estabilidade jurídica, prefiro o segundo termo
da alternativa.
5. Há, no Brasil, um descrédito generalizado e crescente
de todos e em tudo. Nos homens e nas instituições. Entretanto,

ao menos na prevalência absoluta da ordem constitucional
e do ordenamento jurídico-vigentes é preCiso confiâi.
Se temos um sistema juifdico que, ao resguardar os legítimos interesse_s da sociedade brasileira, estabelece limites â

experimentação governamental (de que_ estamos cansados),
aos desatinos e à irrespon-Sabilidade com que afundam cada
vez mais o País, impunemente, vamos respeitar e impor os
comandos desse sistema.
É hora de dar um basta ao exercfcio lúdico do poder.

Chega de milagreiras e suas feitiçarias. Chega de apostadores
e suas compulsões. Chega de presunçosos e·-seus fracassos.
Nesses jogos, quem não joga é que perde. O povo brasileiro
perde. Vem perdendo há muito tempo.
Como dar esse basta? Aplicando a lei, para prevenir ou
corrigir. Acima de tudo, a prevalência da ordem jurídica.
Dessa forma,- Si. Presidente e Srs. senadores, resgataremos a suprema função legislativa; tranqüilizaremos o Judiciário; submeteremos o Executivo à prática do acato à lei;
e poderemos ajudar a salvar o Brasil.
6. Com essa visão, passo a analisar aspectos dos instrumentos contratuais, relativos aos juros de nossa dívida externa,
ora submetidos à apreciação desta Casa.
Vou começar, Sr. Presidente, indicando as normas do
nosso sistema jUrídico, que tomarei como referenciais desta
análise.
Da Lei de Introdução a_o Código Civil Brasileiro, temo~
o art. 17, com o seguinte teor:
"As leis, atos_ e sentenças de outro país, bem como
quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no
Brasil, quando ofenderem a soberania nacioilal, a ordem
pública e os bons costumes."
Da Constituição Federal, aponto os seguintes dispositivos:
"Art. 1' A República Federativa do Brasil, formada
pela união indissolúvel dos estados e municípios e do
DiStrito Federal, constitui-se eni Estado democrático de
direito e tem como fundamentos:
I - a soberania,
Art. 39 Constituem Objetivos fundamentiis da Reprlblica Federativa do Brasil:

I I - garantir o desenvolvimento nacional;
III- erradicar a pobreza e a marginalização e redu-

zir as desigualdades sociais e regionais;

--

"Art. 4' A República Federativa do Brasil rege-se
nas suas relações internacionais pelos ~eguintes princípios:
I - independência nacional;"
7. Preliminarmente, cumpre teCer cOri:siderações sobre
alguns pontos da Exposição de Motivos n' 167, de 27-5-91,
do Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento,
que acompanha a mensagem ·presidencial, com a qual submete-se ao Senado pedido de autorização para celebração de
operação externa de natureza financeira, mediante assinatura
de ins~rumentos contratuais.
--

Diz a referida exposição de motivos que "em 22 de setembro de 1988 foram celebradas, entre o Governo brasileiro
e os bancos comerciais privados, diversas ·operações externas
de natureza financeira 'tendo por objetívo a reestruturação
da dívida de que são credores aqueles bancos".
-Já, neste ponto, cabe observar o seguinte, que é de muita
relevância para a formação do juízo deliberativo desta Casa:
primeiro, o fato de as tais operações externas, celebradas
em 22 de setembro de 1988, não terem sido autorizadas pelo
Senado e, portanto, não terem sido a ele submetidas, pórque
ainda não fora promulgada a ConstituiÇãO Federal, de 5 de
outubro de 1988, a partir da qual passamos a ter essa compe;,.
tência privativa de autorização; segundo, o fato de esses instrumentos, aos quais se prende o presente pedido de autorização,
não terem sido encaminhados juntamente com- ele, daí por
que não se conhece o seu conteúdo; terceiro, o fato de _que
nossa decisão de hoje, abrangendo, necessariamente, o que
não decidimos ontem, abrigará uma dupla responsabilidade
do Senado Federal, uma vez que implicará a legitimação de
acordos sobre reconhecimento e pagamento -de nos-sa dívida
externa, dos quais não tomamos sequer conhecimento.
Prossegue a exposição de motivos, informando-se sobre
4 pontos básicos acordados naqueles co-ntratos de 1988, sobre
a suspensão, em julho de 1989, da remessa ao exterior de
"determinados pagamentos a título de juros", e sobre a decisão do atual Governo, em outubro de 1990, de apresentar
"ao Comitê Assessor dos Bancos Estrangeiros-·propósta- quevisava a servir de base para o encaminhamento de tão agudo
problema e para a completa regularização do relacionamento
do País com a comunidade finanêeira internacional''.
._ _.Cabe _obs~rva:r aqui a circuhstância- de as informações
constantes da exposição de motivos não -e-specificarem o montante dos juros cujo pagamento foi suspenso em 1989. Fala-se
apenas na suspensão de .. determinados pagamentos .....
Aliás, indeterminados, porquanto, um pouco adiante, nas
págs. 5 ·e 6 da exposição de motivos, tem-se expressamente
as seguintes observações, das quais extraio trechos:
.. Quanto aos valores das obrigações relativas a juros
de operações de responsabilidade do setor público ... vem
sendo desenvolvido intenso trabalho .._. com o objetivo
de ... determinar o montante total de tais obrigações.
Somente após a conclusão desse trabalho será possível fixar o montante global envolvido no presente acerto,
que se estima não ultrapassar US$ 9,0 bilhões."
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Governo encaminha ao Senado um pedido de autorização para pagamento
de juros relativos ao principal de nossa dívida externa sem
que ele mesmo saiba o valor total das obrigaçóes a esse título?
Apresenta tão-somente um valor que corresponderia a um
limite estiniativo máximo?
A meu ver, Sr. Presidente, isso é um escárnio e um desrespeito às nossas atribuições constítucioriais.
Não há como tergiversar, ainda que à conta de razões
políticas, sobre tal omissão. Na realidade, o Senado da República, só por esse fato, não pode autorizar coisa· alguma.
Mas o pior -e a ser correto meu entendimento, toma-se
algo estarrecedor - é o fato de o texto do compromisso,
ora submetido a esta Casa, conceder ampla faculdade a um
denominado "Agente Fonnalizador" para realizar "o processo
d~ verificação dos débitos". E esse "Agente" é o Citibank
- N .A., nos termos da cláusula p:evista no item IV (DisposiçõeS

---------------------
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Gerais) do instrumento, vinculado, portanto, à comunidade
de credores. Por outras palavras, não é o Brasil quem calcula
o montante devido, porém o seu "Agente" no exterior, uma
espécie de procurador com plenos direitos e, por mera coiócidência, o seu principal credor.
Atropelei um pouco, Sr. Presidente, a linha de exposição
que venho adotando, porque já estou abordando o conteúdo
do documento, mas o_ fiz, propositadamente, para apontar
uma razão plausível que explique aquela omissão. Provavelmente, então, o motivo real de o Governo não saber o valor
certo_do_m_ontante de juros é que, pela formalização da autorização solicitada ao Senado, caberá ao Citibank, depois, calcular _o montante cle_tenninado _dQs juros devidos. _ ___
_
Já se pode ver por aí, antecipadamente, onde estamos
pisando, tanto do ponto de vista económico, quanto, principal~
mente, do ponto de vista jurídico.
8. Vejamos agora os aspectos essenciais, com o eXame
do texto propriamente dito.
Da foima como foi eil.Camirihaâo a eSfã- Casa, o ·doeu~
mente básico correspOõde a "COntratos para a Regularização
dos Juros Devidos em 198911990", consubstanciadoS, estes num
Chamado "Sumário dos Principais Termos".. Trata-~, enião,
de_ um resumo das principaiS cláusulas que deverão ser pactuadas com os credores, ritas não do instrumento de contrato
em si. Isto constituf aviltamento da competência priVativa
que nos confere a Constituição.
_
De outra parte, da leitura de todo o documento percebe-se que não houve qualquer preocupação com a definição
dos jui'os, pressupondo~se e.sta como já prevista nos contratoS
originais, cujos textos- adVertimos arites- -não nos foram
encaminhados.
Tudo indica, entreta-nto, levando-se em conta a opinião
de juristas que teri"ãM anãlisado os acordos primitivos, trataise de compromisso sob_ cláusula potestativa pura. Tal entendimento decorre da condição ali imposta de a Libor ser definida
pelos bancos credores e não pelo mercado.
Com todas essas dúvidas e indeterminações, se o Senado
aprovar a matéria~ -esiãremOs dando autorização para que
se realizem _as operações financeiraS correspondentes, Onde
jàlia cláusula "A" do item I, epigrafada como "Pagamentos
em Dinheiro", o _Brasil reconhece todo -o montante dos juros
c_omo devido. Isto, sem considerarmos a presença implícita
da cláusula potestatiVa pura há pouco referida.
Segundo De Plácido e Silva, em seu ··vocabulário Jurídi~
co", ao discorrer sobre essa cláusula, potestativa vem do latim
potestas, que significa força. Diz ele, na seqüência:
''Dessa forma, o vocábulo, compreendido na formação
da locução cláusula potestativa, quer indicar a cláusula
que se inscreve no ato jurídico ou no contrato, na intenção
de dar força (poder), ou a uma das partes, a 'fim de
que-, por sua exclusiva vontade, se registre o cumprimento
da obrigação encerrada no contrato ou no ato, ou ao
fato que o resolva.
Uma multiplicidade de variantes pode estruturar se·
melhante pacto potestativo, que outorga poder à pessoa
para agir consoante seu arbítrio ou segundo sua vontade,
ou que fixa no evento, ou -na Condição eventual, a força
pata determinar ou resolver o cumprimento da obrigação.
Por esta forma, a cláusula potestativa pode dizer·se
voluntariosa, quando está subordinada ao arbítrio da pes~
soa, e eventual, quando insere uma condição, calcada
em evento, seja futuro ou incerto.
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A cláusula potestativa, ou seja, aquela que dá força
somente ao arbítrio de uma das partes, é vedada cm

nosso Direito ... "
Não há qualquer dúvida, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
de que tanto no que concerne aos critérios de determinação
ou definição da taxa e do montante de juros, estabelecidos
nos contratos originais e pressupostos nos termos da mencionada cláusula "A", do item I, do documento_ora analisado,
quanto em outras cláusulas deste, o arbítrio de uma das partes,
no caso os credores, está presente com substância potestativa.
·E, como se viu, isto não é admitido em nosso Direito.
Ora, se essa modalidade ou condição de acordo é repudiada pelo sistema juridico brasileiro no que se refere às relações entre particulares, imagine~se quando uma das partes
é a própria União, pessoa jurídica de direito público interno
e que representa os interesses da República Federativa do
Brasil, resguardados por sua Constituição, o primeiro- dOS
quais é a soberania nacional.
Aplicam~se adequadamente aqui os conteúdos normativos dos preceitos cons_titucionais e da Lei de Introdução
ao Código Civil, que assumi como referenciais desta análise.
Prossigo, Sr. Presidente e Srs_. Senadores, quanto a outras
cláusulas do documento.
Logo adiante, no item I, encontra-se o termo do acordo
relativo a "Pedido de Dispensa de Cumprimento-de Obriga~
ções" (Cláusula "C''). Aí, em primeiro lugar, é precisO-saber
que obrigações contratuais são essas, cujo conteúdo eu, pelo
menos, desconheço e acredito que os Srs. Senadores também.
Mas, em segundo lugar, está expresso na cláusula que a dispensa do cumprimento d?S desconhecidas_ obrigações contratuais,
para os fins ali estabelecidos, depende de solicitação do Brasil
à ComUnidade Financeira Internacional.
·Quer dizer, concedida autorização, pelo Senado~ para
a concretização das _operações financeiras necessárias ã implementação do acordo, o Brasil solicitará--dessa Comunidade
a tal dispensa, a fim de que seja permitido: 1 - "a distribuição
e a ai?licação dos pagamentos em dinheiro a serem recebidos
na quitação dos juros devidos"; 2 ~"a distribuição e a aplicação
de pagamentos relativos aos juroS de 1991 na quitaçãO desses
mesmos juros"; 3 - "a permuta dos juros devidos por bônus".
IstO significa, por outras palavras-ainda, que a proposta
brasileira de pagamentos de juros atrasados e não pagos é
aceita, em princípio, pela Comunidade FinariCeira fritemacional, após conseguida a aprovação do Senado brasileiro,,
mas sujeita a posterior aceite da própria comunidade aO pedido que lhe fizer o Brasil.
Pergunto: E se a Comunidade Financeira Internacional
não concordar com o tal pedido de dispensa, o que acontecerá?
Sim, porque se essa concordância está prevista no documento
como Condição, isso quer dizer que a alternativa de não-concordância é admissíVel. Então, o que acontecerá? O-documento, em seu contexto não responde._ Os acordos originais
nós desconhecemos .e, de:starte, não sabemos se respondem.
Juridicamente, não há resposta. Logo, não há saída para a
ocorrência dessa situação. Haverá, sim, a vergonha do_ Senado
-não a minha-, a vergonha da Nação. Haverá a dos negociadores?
Vou adiante, Sr. Presidente. No item II do documento,
sob o título "Pagamentos em Moeda", há urna observação,
sinalizada por asterisco, onde se lê que:
"O montante total do pagamento- inicial em dinheiro
e as prestações em dinheiro não poderão ultrapassar o
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"limite do montante em dinheiro?', observando-se ainda
Mesmo assim, não abdico do dever de abordar superfique nenhuma das prestações em dinheiro será exigfvel
ciãlmente esses pontos frágeis, louvando-me num resumo das
até que o número m_ínim_o necessárió de bancos, tal corno
anotações de um qualifiCã.do assessoramento que solicitei.
estabelecido. no MYFPA, _t~nha ~espondido favoravel____ _
mente ao pedido de dispensa ... "
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Per_mite-me um aparte,
Volta aqui a que-stão, anteriormente referida, sobre a
nobre__Senador?
concordância posterior dos bancos credores. Só que, nesta
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Concedo o aparte
hipótese, menciOna-se ·a-condição de resposta favorável de
a V. Ex~
um "número mínimo necessário de bancos". Qual é esse núO Sr.· Cid Sabóia de CarvalhÕ- EstanioS -OüviridO a a.ÕállSe
mero? Os Srs. Senadores sabem? Digam-me, porque eu não
de V. Ex~, que_ pode parecer superficial, ao orador, mas é,
sei.
_acima de tudo, uma advertência que chega ao Senado Federal
A resposta estaria no MYFDA (Multi-Year Deposit Facipela voz autorliadã do nobre Representante--da Bahia. Temos
lity Agreement.), que -é o Contrato Plq,rjanual de Depósito
es!1l~âdo, CQ!Il mui~a -~nfase_,_com muito entusi_as~.~ com m~i
de Recursos, assinado pelo Banco Central do Brasil, o Brasil,
ta dedicação, com muito cuítlado, esse. acordo internacional
o Citibank N_.A._ e bancos participantes daquele contrato, em
_ci_o J?rasil com Q~_s_eus credores. Tenho-uma posição particular,
22-9-88,--ao qi.Ial já fiz alusão anteriormente, cujo teXto não
que parece mLiit'ó Coni a de V. Ex~. Por mim, o meu partido
nos foi encaminhado e cujo conteúdo, portanto, desconhe_t.omaria, evidentemente, uma posição de desaprovação, múito
cemos.
_
e·mbora as--bancadas se reúnam e tomem posiçõ"es outras nas
Foi um acordo realizado pelo Governo anterior,-qtie n·ão
quais, muitas vezes, somos voto vencido._ Mas quero levar
pass-ou pelo Senado, mas que estará sendo, por assim dizer,
a iriteg:rar o diScurso O meu aplauso ao seu cuidado e ao
referendado agora pelos senadores, no escuro, se esta Casa
~e.u. espírito analítico-, inclusive trazendo à tona, trazendo ao
conce-der a autorização soliCitada pelo atual Governo.
Retornando a essa observação sinalizada por asterisco _corpo do debate, u·m_a entrevista concedida pelo nosso compano item II do documento sob análise, tem ela prosseguimento,
nheiro de Senado e ex-Presidente da República, José Sarney.
O jornal O Globo ou o jornal Folba d.e _S. Paulo, n;!o sei
num texto totalmente (ou propositadamente?) confuso, mas
que é indispensável transcrever. Eis o final:
be_~_gual dQ~_ dqis, P':lblicou ontem ou an~eontem, também
já estou um pouco confuso, uma análise do ex-Presidente
José Sarney feita diante de jornalista no Hotel Glória, no
~' ... todas as prestações em dinheiro remanescentes -serão devidas e exigíveis no primeíro ~-dia Util em Nova Rio -de Janeiro. Naquela oportunidade, o atual senador deIorque e no Brasil que ocorrer 10 dias corridos contados monstrava -0 seu pessimismo àn.te os résuitados que_ pu4essem
(!) da data em que o Brasil e o CAB conjuntamente ser obtidos pelo atual Presidente da República em suas gestões
anunciarem uin acordo sobre a solução da dívida externa nos E~tados Uni~os. E lá estava confes_sado, pelo nosso exbrasileira de médio e longo prazos para com os- bancos Presid~nte, o que lhedi~sera Henfy KiS-Singú, na época em
comerciais, ou (II) da data em que o Brasíf e o CAB que fora SecretáriO de Estado norte-americano. Kissihget-adconcluam um sumário dos principais termos a respeito Ye-rtia o então Presidente José Sarney de que os Estados Unidos _·tinham muito cuidado para com o Brasil 1 com receio
de tal questão, dessas-datas a que ocorrer mais cedo."
de uma posição notável que o nosso País pudesse assumir
Vejam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que de nada
no cenái'io das nações. Não intere~sa aos Estados Unidos
o- ctesciment6 brasileiro. Há o receio de ,que sejamos o Japão
valerá o presente acordo se, logo adiante, o Brasil e o Comitê
Assessor dos Bancos (CAB) concluírem outro acordo sobre
gra~de:.é essa a ~~pressão-usada por Henry KfsSinger ~i~!e
do Presidente José Sarney, ou usada pelo Senador_José Sarney
o principal d·a dívida, ou um sumário dos termos dessa questão.
diante dos jornalistas. Já~ não posso afirmar, talnbém, com
A partir daí, reparem bem, todas as prestações (dos juros)
muita segurança. E espera, o então Senador José Satney que
em dinheiro serão devidas e exigíveis, no primeira" dia útil
em Nova Iorque e no Brasil.
os Estados Unidos tenham uma posição que leve o Brasil
. Ora, por que então este aCordo de agora, se o montante
a um cometimento do ~eu progresso, que leve o Brasil a evitar
uma escalada, um progresso enorme no concerto das Nações.
das prestações podem se tornar exigíveis a qualquer momento,
O Brasil deve manter~se carente diante dos Estados Unidos
nas condições impostaf pelos credores, num próximo acerto
sobre o principal da dívida, cujas negociaÇões eles poderão,
da América do Norte; o Brasil não pode se tornar uma grande
potência. E o exemplo do Japão pesa muito sobre a economia
comodamente, intensifiCài a partir da autorização do ·senado?
E novamente vem ã luz, neste documento, a cláusula potesta- norte-americana. Como- o exemplo alemão pesa talvez igual
ou mais do que ocorreu ao país nipónico. V. Ex~ faz uma
tiva_! Liguem~se estes .comentários ao previstO na letra b do
análise onde mostra as incoriveniência:s do acordo que estamos
termo designado por "Condições Precedentes a Emissão e
Conversão dos BónuS".
a celebrar e que está dependendo de ·aprovação do Senado.
A posição de V. Ex~ é acima de tudo, cívica, corajOsa, honesta,
Um mínimo de no_ssa soberania deve ser resguardada
limpa diante desta casa. O que, no entanto, deve ficai' bem
pelo Senado, quanto a esse ponto. Seria o caso de impormos
aos negociadores do Governo a retirada da exigibilidade do _ t:_essaltado é que por certo que façamos aqui, ou deixemos
restante da dívida, até a concretização do novo acordo prede fazer, em· nada mudará a posição norte-americana. Eles
não querem nem receber o principal do capital emprestado
visto.
Sobre cada cláusula do documento submetido a esta Casa, f!.O Brasil. Eles se interessam pelos juros, porque querem um
Sr. Presidente, há pontos vulneráveis que merecem enfrenta- cliente na área dos juros, um cliente dependente, subordinado,
mente crítico. Certamente, não concluiria este discurso ainda humilhado, apertado pelas cobranças, de tal sorte que o proque me fosse dado todo o tempo da sessão-, se eu aprofundasse gresso nacional fique plenamente questionável diante dos débitos assumidos, e que ·dirão respeito aos juros, para que
mais o.exame do assunto.
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o capital seja 'sempre uma reserva ma,ior, p'ara um pancada
maior, no momento em que a Nação ousar paSsos mais largos
no campo internacional de relacionamento entre os eStados.
Quero parabenizar V. Ex~ Não posso alongar mais o aparte,
mas V. Ex~ merece louvores por sua postura esta tarde aqui
no Senado Federal. Muito obrigado.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Agradeço a V. Ex•,
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. Não posso comentar
o pronunciamento do ex-Presidente e noss_o Colega hoje, Senador José Sarney, po~que estou sendo informado de que
o jornal Correio Braziliense_ retifica aquilo que- foi publicado
há dois dias. Como não li a retificação, só conheço a priineira
parte, não posso fazer comentários a respeito de_ssa questão.
Pessoalmente,' nobre Senador, procurei a Assessoria da
Casa e a minha assessoria pessoal para estudar bem a questão
do acordo da nossa dívida externa. Este é um pensamento
que coloco como meu. Não é o pensamento do meu partido,
é um pensamento -de ordem pessoal. No meu p-artido não
chegou a haver a reunião como_ a que V. Ex• e o seu partido
tiveram ontem. Aqui estou colocando o meu ponto de vista·,
sem a preocupação de fazer proselitismo do meu ponto de
vista mas apenas para ficar bem com a minha coilScíência
e votar contra esse acordo, porque não atende a nossa soberania e não é benéfico ao ·nosso Páís.
Por esta razão,'colOco aqui esse ponto de vista para ser
examinado, se assim o de_sejarem, pelos Srs. Senadores ..
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não, com todo
prazer, nobre SenadOr.
O Sr. Chagas Rodrigues -Nobre .Senador, ouço com
muita atenção-o discurso de V. Ex• que, mais uma vez; se
afirma um demo-crata, um patriota. Posso di_zet _que o voto
de V. Ex~ não- será o ú-nico, terei a honra: de acompanhá-lo.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sou eu quem teráa honra de merecer o apoio de V. Ex• que é um dOs jU:ristas
desta Casa e, certamente, tem preocupações ainda maiores
do que as minhas a fim de_ que o ordenamento jurídico deste
País seja obedecido. e acatado.
Eu continuo, Sr. PreSidente.
Sigo,- então, às fls. 4 do documento. Ao tratar-se da permuta dos juros por bónus, a cláusula correspondente deveria
ter a natureza jurídica- de nevação contratual, pois, do contrário, caso ocorra inadimplência, ter-se-á uma situação indefinida. Pela nevação, teríamos uma nova obrigaçã_(_?,"e.Xtingüirido-se a anterior, o que implicaria relação jurídica nova em
substituição àquela consubstanciad<!- nos contratos anteriores.
Isso se quiséssemos cercar a-d-eliberação- do Senado da melhor
garantia jurídica, resguardando, efetivamente, o interesse nacionaL
Em cláusula subseqüente, onde se preve que a forma
dos bónus é a de título ao-portador, desconhece-se o porquê
da exigência de serem eles cotados na Bolsa de Luxemburgo.
E se o Brasil não puder satisfazer às previsões legais daquele
País? Não há resposta, no documento., a es·sa possibilidade.
Na cláusulasobte "Conversão de Moeda" (fls. 4), o Brasil
assume o risco relativo à variaçãO -da taxa de juros Libor,
cabendo a ele pagar, à vista, o montante qUe exCeder os limites
estabelecidos no acordo que ora se pretende autorizar. Isso,
na prática e na realidade, significa a assunção-de mais uma
dívida._
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Às fls. 7 do documento temos inúmeros pontos frágeis.
É o caso da cláusula relativa às Restrições à Emis:;;âo e à

CesSão de Direitos, oilde se prevê-qu·e os bónus não estarão
sujeitOS ao Securities Act, de 1933, maS não- Se Üldica_ qual
a legislação aplicáVel, ficando eles sujeitos ã observância da
legislação pertinente dos vários países, de ac.ordo com prOcedimentos a serem confirmados. Nada mais vago, nada mais
inseguro, nada mais perigoso.
Prevê-se, também de forma vaga, inespecffica, indeterminada; a figura de um Agente Fiscal, sendo el~_uma instituição financeira idónea, com agências em Nova Iorque e Londres. Qual a sua funç_ão? Qual a. s.ua missão? Niilguém sabe.
Ainda às fls. 7, contempla-se a eventmilidade de reScisã-o
antecipada do contrato sobre bónUs, aludindo-se às hipóteses_
previstas num chãmado "Contrato de EmiSSãO dos Bónus de
Safda de Brasileiros de_ 1988". Não, estão previstas as conseqüê-ncias de implementação desta hipótese. Ademais, sobre
o referido "Contrato de Emissão" será muito difícil descobrir
alguém no Senado que conheça os seus termos.
No início das _fls. 8, encontra-se a cláusula: epigrafada
como "Emendas aos Contratos .d.e.1988 e a out_ros .Contratos
Originais, se nece_ssários". Essa. cláusula, a meu ver, é sumamente danosa, porque, além de ter expressa indeterminação,
cOnsiste em in_Iplfcita: -cãrtã branca aOs cre_doi'es, para que incluam o que mais venha a ser de seu interesSe. ·
Ainda em fls ..8, temos a cláusula sobre "Custos e Despesas'\ j:iela qual o Brasil á.ssume a OOrigação de _pagar o que
for consíderado (pelos credores) cabível e justificável a tal
título. Mas essa assunção de dívidas, que por não consistir
em. conteúdo obrigacional especmco, ensejará, .se .aprovada,
qualquer reivindicação dos credores ... _
Na_cláusula denominada ·~Limitações Inerentes ao Pedido
de Disperisa" (fls. 11/12) está expresso que o documento que
consubstancia o acordo submetido ao Senado ra_ti,fica .o.s termos da cada contrato origirlal. Com isso, Sr .. Presid.ente e
Srs. Senadores, a autorização que dermos hoje pressupõe plenO cOnhecimento nosso dos acordos _anteriores so.bre a dívida
exferna brasileira, os- quais estaremos ratificando.
. Houve desafio igual, ou pior, nas últimas_ legislaturas,
à responsabilidade dos senadores. e à credibilidade do Se.naçlo?
9.. S,r. Presidente e Srs. Senadores__. ~eria outros.(lspectos.
a comentar, m~s_me deterei_ num ~ltimo_ponto, relacionado
não ao texto ora submetido a esta Casa, mas ao projeto de
resolução aprovado na ComiSsão de Assuntos Eco_nómicos
e a s.er vOtado por este plenário.
-É que, acolhendo a recomendação de fls. 15 da exposição
de motivos do Ministro de Estado da Economia, Fazenda
e Planejamento, o art. 39 do referido projeto dispõe sobre
assunção ode dívidas, pela União, das entidades da adiministração direta e indireta de estados e municípios, que se encontrem na situação ali mencionada, aS -quais, por sua vez, firmarão contratos de financiamento da divida, com_a União, "na~
mesmas condições avançadas com os _credores exter1_,1os~ mediante garantias idôneas, inclusive consistentes na caução das
cotas ou parcelas de que são titulares, nos termos do art.
159 da Constituição Federal".
Lamento que a .comissão tenha adotado a recomendação
do Governo. Não_ interessam, neste momento, as possíveisrepercussões polítiCas, favoráveis óu desfavoráVeis, de gover.:nadares, prefeitos, assembléias ou câmaras. Para mim .importa, na perspectiva da tese que adotei neste discurso, a validade
e a eficácia jurídicas do instrumentO hõ-rtrta"tivo escolhido para
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atender ao GOverno, que por sua vez quer atender aos credo~
res.
InacreditáVel, Sr~ Presidente e Srs. Senadores, que as
lições quase diárias do Supremo Tribunal Federal, dadas nas
decisões que vêm declarando a inconstitucionalidade de inúmeros atos normativos do Governo, nã-o nos inibam a imitar
o ExecutiVo.Sr. Presidente, a resolução não é a- via legislativa adequada, nem para dispor sobre relações jurídicas que interferem
na autonomia federativa, portanto, nas qUe enVolveM pessoas
de direito público interno isonómiC<is em face da Federação
brasileira, nem o é para estabelecer, como "garantias id6neas''j a vinculação de cotas_ou parcelas dos fundos constitucionaiS, previstos· rio art. 159 da Constituíção.
Srs~ Senadores, a parcela do produto da arrecadação do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
e do Imposto sobre Produtos Industrializados, que se destinam
aos referidos fundos, são indisponíveis peta União, porque
pertencem, como receita tributária própria, aos estados, ao
Distiito Federal e aos municípios. Somente estes, no âmbito
de sua exclusiva competência e autonomia, podem definir
a destinação, em seus respectivos orçamentos, dos recursoS
provenientes dessa receita.
Quer dizer, estamos na mesma rota de um barco ã deriva.
Por quê? A querri inteieSsa wila viagem perigosa?
10. Todas essas conSiderações; Sr. Presidente e Srs. Senadores, demonstram, com máxima evidência, que o acordo,
submetido à aprovação desta Casa, é u~ atentado ã ordem
constitucional, ao ordenamento jurídico br&sileiro, à .lógic~:,
ao bom senso e, repito, se antepõe como um desafio ã responsabilidade, presente e futura, dos SrS. Senadores.
.11~ Ouvi com~ntáP,os, hà alguns dia~;--que-reVe)'!-vaP"i
exatamente isto: o ac_o,rdQ .n~o resiste à análise juríçi!ca;- P9~
isSo mesmo.esse enfoque ,do problema não deve ser tomado
como relevante; a relevância é simplesmente política.
Recuso-me a aceitar essa tese. Para mim, ou o· acordo
terá roupagem e substância jurídicas conforme nosso orden&mento e a justeza das regras de direito iiüe.rnacionai, oq não
_
_
_
voto por sua aprovação.
Fico a me perguntar em voz alta e não. reSISto a iD.dagar
de públi.co: Serii que os gov~rnos dqs pafs~~ -ªqs guai~ perten~
cem as instituições financeiras nossas credoras admitiriam assi~
nar acordos internacioD:aís:cPm tal intensidade de imPrecisõ~s
jurídicas, com tal contrariedade a ·normas fundamentais .de
seus ordenamentos, com tal demissão de súa soberania?
·
Duvido, Sr. Presidente e Srs. Senapores. Duvido.
E sabemos que todos eles também são_ devedores como
nós. Porém, em nenhum momento, ao negociar e aprovar
acordos para o pagamento de suas dívidas, abrem mão da
dignidade nacional, que _está incorporada- aos princípios de
-- -sua ordem jurídica.
Acima de tudo o respeito a essa ordem. Fora dela, o
que se negocia é a dignidade da Nação.
_
Isto, para eles, certamente, e para miin', aqui declaradamente, é iõegóciável.
,
12. O que se fez no Brasil e com o Brf!,sil durante tanto
tempo? PermitiremoS que o povo brasileiro continue órfão?
Não nos sensibilizamos com o que poderá acOntecer às futuras
gerações de brasileiros, pior, muito pior do que já estamos
herdando de nossa própria geração?
13. Não conquistamos a prerrogativa constitucional de
aprovar compromissos que envolvam endividamep.to externo
apenas como mais uma função cartorária Ô(l homologatória.

Pesa sobre cada senador, hoje - em particular neste
acordo sobre o qual devemos deliberar-, além da responsabilidade institucional, até a chantagem emocional de atribuir:..
se àquele que votar contra o acordo a nódoa de _ser antipatriótico.
Prefiro Ser o verdadeiro patriota que a história, um dia,
poderá identificar, a ser um falso "Patriota" que assinará outro
cheque em branco contrário aos verdadeiros interesses riacíonãis·e ao-respeito à nossa sobeiania:
-- ,__
14. Sou favorável sim, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
aó-pã.gãriieiifo-daquilo que é, efetivamente, devido __ de nossa
dívida externa. Neste sentido, concordo, inclusive, com as
prenilSSãs da proposta brasileira, itôs- !êrinos expressos em
fls. 2 da exposição de motivos do Ministro" da Economia.
_Mas _sou favoráveLdesde que isso se faça em bases economicámeilte-suportáveis e, juridicamente~ seguras e-aceitáveiS.
Sem o comprometimento do nosso· desenvolvimento e dos
objetivos fundamentais da República.
Sou· favorável, _sim, a que a negoclaç_ão de nossa dívida
não seja_- entregue mais, em cada governo. que passa, a um
·ou pou·cos negociadores; não se faça a portas fechadas; ·sema- preSeriça -de um grupo de juristas conipetenteS e indepen4-e.ntes. Nada de, doravante., apenas economistas ou diplomatas.
SOu cada vez mais favorável à negoci~ção política, governO a gOverno, com a participação de parlamentares brasileiros.
15. Por fim, Sr. Presidente, peço a Vossa Excelência
que cOnsidere os termos deste discurso como razões do meu
VOt9 D,e1i~a m?tériã ..
Vo.to, portanto, pela não-autorizaÇ,ão para que a União
poSsa celebrar operação de natureza financeira, constante dos
teimOs inSeridos no resumo designadO por ''Cofltratos--j:>ara
~egulari.z~ção dos Juros Devidos em 1989/1990", ora em apreciação neSsa Casa.
·
Muito obriga~o, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o Sr. Mau'ro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência,
'que· é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, JP Secretário.
O Sr. Nelson Car~eiro- Sr. Presiderite; peço a pala via
pela ordem.
'' '' .
- ''.. O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra à V. Ex~
"

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pela ordem,
sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, apenas para encaminhar à Mesa o seguinte requerimento de informações ao Exm"
Sr, MiniStro das Relações Exteriores:_
Exm~ Sr. Presidente ·
Solicito a V. -Ex• se digne de requerer ao Exmoo
Sr_, Mini$tro das Relações Exteriores as seguintes i_nformaçõ_es:.
a)_ quais os ministros dez~ classe promovidos a Ministro de 1~ dasse, na corrente mês;
b) em que postos serviam e desde quando;
c) guais os últimos postos no exterior em qu~ serviam;
d) há quanto tempo integravam o quadro de promoções e a classificação na respectiva ordem; e
,
- -e) qual o tempo- de serviço diplomático de cada um
dos promovidos..
Sala das Sessões, 19 de junho de 1991. - Nelson
Carneiro
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As razõeS' são óbvias. Peregrinando pelo mUndo, tenho
visto numerosos e abnegados servidores do Ministério das

Relações Exteriores aguardando promoções. E sempre que
saem as promoções, em regra são de funcionáriOs capazes,
dedicados, mas que estão servindo em Btasílici. - --De modo que, em atenção a esses que, no exterior, representam o País, é (j_ue este requerimento de informações é
foi"rriülado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ney M\3,ranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. __ Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. ·Senadores, como nordestinO, estou rriuítopreocupado com um problema que está acontecendo não só
no meu Estado, mas também em algumas partes do Estado
da Bahia. Trata-se; Sr.- Presidente, do plantio da maconha.
O Estado de Pernambuco, hoje, lidera plantio desse tipo de
erva, proibida e que·a-Polícia Federal, o Governador Joaquim
Francisco e o ex-Governador Miguel Arraes tentaram erradicar, queimando imensas áre_as de plantação de maconha.
Mas, da maneira que vai, Sr. Presidente, talvez em pouco
tempo o Estado de Pernambuco sejacqnside_rado o "Cartel
de Medellín" da maconha no Brasil, já que praticamente 25%
da área do sertão- está sendo plantada com essa erva.
Assim sendo, Sr. Presidente, estou encàrriihhando à Mesa
um projeto para regulamentar o art. 243 da nos·sa Constituição
Federal, para que tenhamos uma lei que puna aqueles que
estão plantando maconha em terras que o Governo, de acordo
com a ConstitUição,- poaerãdesapropriar e· dar a quem realmente deseja trabalhar. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} - Concedo a
palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
_~
Concedo a palavra ao nobre Senador José ·pog-áçà. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Seua.dor Chagas ROdrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI. Pronuncia
o seguinte discurso. _Sem revisão do orador.) - S_':r. Pre~fdente,
Srs. Senadores, desde ontem estou inscrito para falar, e o
assunto é este: o da plantação de maconha, notadamente no
Estado de Pernambuco.
O Correio Braziliense, de 11 de junho 3 nã Coluna do
jornalista Ari Cunha, traz o seguinte tópico:
"Maconha - Os Estados Unidos fizeram denúncias,
e só agora o Brasil está sabendo -q."ue 25% do Territói'ioagrícola de Pernambuco está sendo utilizado_ para a plantação de maconha. E o fato tem lã.nces iihisltaâOs.-o-utro
dia, o Governador Jo~quim Fraricisco participoU da extinção de uma plantação que, requintadamente, era irrigada
com água desviada de um projeto do Governo. Custa
a crer que ningtiém sabia disto."
Posteriormente, Sr. Presidente, já no último d.ia 18, portanto no dia de ontem, o Jornal de Brasília diz: "Governo
quer urgência para expropriação". E vem a notícia:
"A manutenção de plantações de produtos psicotrópicos de qualquer natureza poderá custar ao proprietário
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das terras em que elas foram localizadas a expropriação
pura e simples de toda a sua propriedade, independentemente da área ocupada com o plantio irregular do pagamento de qualquer indenização, sequer para cobrir benfeitorias."
E esse jornal, o Jornal de Brasilia, noticía mais:
"_Qs Ministros da Justiça, Jarbas Passarinho, e dJi_j\gricultura, António Cabrera, assinaram ontem exposição
de motivos rementendo a proposta ao Presidente da República em exercício, Itamar Franco."
A mesma notícia também está no Jornal do Brasil de
ontem, dia 18, com o seguinte título: "Projeto prevê coitfisco
de terra de traficante".
Projeto de lei Complementar ã Co_ns_títui_ção,'que-o Go~
vemo enviará esta semana- ao Congresso, com_ pedido
de votação ein regime de úrgência, prevê o confisco de
terras onde forem localizadas plantações de produtos psi----cotrópicos, independentemente da área ocupada."
É desnecessário dizer, Sr. Presidente, ·que toda e qualquer
providência ou iniciativa do Go.vefrlo -ueste sentido de c~mbate
ao narcotráfico, ãs plantações de produtos psicotrópicos terá
o rneu_apoio. E aguardamos, com a m_aior brevidade, a chegada desse projeto, para aprová-ló"nás duas Casas. Estou certo
de que a Câmara aprovará a proposição e, nós aqui no Senado
cumpriremos, tainb_ém, o nosso dever.
Mas, Sr. PreSidente, desejo tecer algumas considerações
de natureza jurídico-constitucional sobre esse assunto. A
Coristituição Feq.eral vigente;._ que to9.os nós elaboramos e
promulgamos, no art. 243, dispõe sobre a matériá. Os jornais
e as autoridades qu-e vêm tratando do assunto, e que falaram
em le'i complementar, estão eqUivocado em seus ·prortunciam.entos, Sr. Presidente. Pode-se falar em lei complementar
nO sentido literáiio. Mas, no sentido técnico-jurídico, não
há necessidade de nenhuma lei complementar para que o
art. 243 tenha plena eficácia.
E vou mais longe, Sr. Presidente e Srs. Senadores. No
meu modesto entendimento, não há necessidade, seque:r, de
projeto de lei ordinária.
-Esse entendimento não me impedirá de votar qualquer
ptojeto de lei que chegue a esta CaSá. Mas, no meu modesto
entendimento, o GOverno já deVêr1á és'tar)lgiftdo" independentemente de lei. E; por que isso, Sr. Presidente? Porque o
art. 243 da Constituição reza:
_
"Art. 243. As glebas de q~alquer região do País onde
forem lOcalizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas
serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de
produtos alimentícios e- medicamentosos sem qualquer
indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstaS em lei."
A lei ordinária, e não lei Complementar, poderá- prever
outras sanções; mas o que aqui éStá em quase todo o art.
243, no meu modo_de ver, é auto-aplicável. Basta a legislação
que aí está de um modo genérico. Não há, portanto, necessidade nem de projeto de lei complementar, nem de projeto
de lei ordinária.- O parágrafo único desSe a:rtigQ 243, diz:
"Todo e qualquer bem de valor econômic_o apreendido
em decorrência do tráfico ilícito de.entorpecentes e drogas
afins será confiscado e reverterá em benefício de ins~itui-
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ções e pessoal especializado no tratamento e recuperação
de viciã.dos e no aparelhamento e .custeio de atividades
de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime
de tráfico dessas substâncias. n
Esse parágrafo úilicO que está, necessariamente, subordinado ao caput do art. 243, está sendo aplicado, Sr. Presidente,
sem necessidade também de uma nova lei ordinária.
De modo que, o art. 243, não só no caput, mas _t~_!Ilbém
no seu parágrafo único, pode e deve ter aplicação iin-ediata,
sem necessidade de lei ordinária. Quando muito se poderia
discUtir a -competência. A Cotnp-etêndil setü~f!~oveináesútdual,
em cujo território se sit~am essas glebas, ou- seria do .Governo
Federal?
·
QuerO ainda pedir a atenção dos colegas.
Li o art. 243. Quarido se trata do art._244, a COnstituição
Federal diz:
"A lei disporá: sobre a adaptação dos logradouros, dos
edifíciOs-de uso público e dos veículos de transporte coletive atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às- pessoas portadoras de deficiência, conforme
o disposto no art. 227, § 2•".
No art. 245 também se lê isSo:
"Art. 245. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará as~istêneia aos herdeiros
e dependentes carentes de pessoas vitiinadas pnr ·crime
doloso, sem prejuízo da responsabiHdade civil do autor
do ilícito."
·
·
··· ·
Mas nO art. 243~ já lidO por minl, nãÕ há essa técnkil;
não se lê "a lei disporã"; o que se diz é que "as glebas de
qualquer região serão irii"ediatamente expropriadas", não há,
pois, necessidade de lei, a não ser na hipótese constante da
parte fimd do caput do art. 243, que diz: " ... sem qualquer
indenização ao proprietário e sem·prejU(zO-de outras sanções
previstas em lei".
Mas para que essas glebas com culturas ilegais passem
ao domínio público, o preceito constituCiOnal é auto-aplicável,
é uma exceçáo, em vista da gravidade da utilização das terras
para esses fins.
Sabemos que as drogÇJ.s constituem hoje uma calamidade..
em todos os países. Rece:ótemente, até aprovain'os uma- COO-~
venção assinada pelo Brasil. Todos os governos estão interessados em combater não só o narcotráfico, mas também as
plantações. O dispositivo é, como vimos, auto-aplicável.
O Sr. Governador de Pernambuco pode, com fundamen~
to nesse art. 243 da Lei Maior, usar essas terras para o fim
previsto no dispositivo.
A Constituição exigi~ qu~ a eXpropriação (os-se reltlizada
imediatamente e - repito - ós arts. 244 e 245, diferentemente~ começam com as expressões "a lei disporá"; mas o
art. 243 não usa essa técnica.
O art. 243_diz o seguinte; como já observei:
uArt. 243. As glebas de qualquer região do País onde
forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópiCas
serão imediatamente expropriadas ... '' Isso é o que a ConstitUiÇãO determina.· -·
O Sr. Odacir Soares- V. Ex• me cOncede um aparte,
nobre Senador?

O SR. CHAGAS RODRIGUES prazer.

Juôlio <fe 1991 ·
Ouço V. Ex•, com

O Sr. Odacir Soares - V. Ex•, na abordagem desses
dois dispositivos da Constituição e, especificamente, em relação a essa questão da expropriação das glebas onde forem
encontradas plantações de maconha, parece-me que advoga
numa corrente doutrinária que admite que dentrO dã: Constituição existem normas de hierarquia superior e inferior. Quando essas normas conflitam entre si, a de hierarquia inferior
fica- revogada pela de hierarquia superiOr. De mód6 que enten~
do como V. Ex\ e, com relação ao art. 243, sigo o enteildimento de V. Ex~ Como presumo ser esse o seu entendimento,
pelo discurso que está fazendo, na realidade, entre os dois
preceitos expostos nos àrts. 243 e 244, o preceito do 243 preva_leceria sobre o disposto no art. 244, tornando desnecessário,
~m decorrência disso, qualquer projeto -de lei ou qualquer
lei que viesse a tornar auto-executável o dispositivo-constitucional. De modo que me parece ser esse o entendimento
de V Ex• e, se o for, entendo também da mesma forma.
Penso que a lei a ser editada, em decorrência do disposto
nesse artigo, seria para regulamentar ou para dispor sobre
as con-s-eqüênCia-s, destinação, e não, propriamente, Para tOrnar expropriado. Prevale_ce, a meu ver~ a norma que dispen~a
-a lei, estando essa segunda norma subordinada ã primeira
ou, até mesmo, estando a segunda revogada pela primeira.
Era esse o aparte que queria dar ao discurso de V. Ex~._ que
-me parece inteiramente procedente.
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Agradeço, nobre Senador Odacir Soares, o valioso aparte de V. Ex~ e com satisfação
incOrpuro-·ao meu modesto discurso. Esse e. a meu vú, oentendimento correto, mesmo porque os arts. 244 e 245 se
seguem ao 243; e, os dois últimos, os,art. 244 e 245, repito,
começam com essas expressões "a lei disporá", enquanto que
no art. 243 não há essa redação, e lê-se:

"As glebas de qualquer região do País ... serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao
asseptamento -de colonos, ... sem- qualquer indenização
ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas
em lei."
crfa~o 9~ n_ão_ hay~r iri.denizaçã9 é evidente, é porgue
não se trata da desapropriação, mas da expropriação que,
comO se sabe, tem uni sentido bem mais lato -e iciui, no art.
243, tem um alcance que não deixa margem aqualquerdúvída.
Põder-se-ía discutir, Sr. Presidente, quem é competente,.
se o Governo Estadual para proceder nos termos do art. 243
ou o Governo Federal. Essa_dúvida, Sr. Presidente, que poderia nos assaltar~ seria dirimida na Justiça. Se a União entendesse que ela é que de_veria realizar a expropriação, interferiria
no pr6C:eSs-o~ e a justiça que ·deCidiria-esse problema de competência.
Em outros termos, Sr. Presidente, se o particular prejudicado, aquele que estivesse realizando essas plantações altamente nocivas· â socieda"de, entendesse que o dispositivó--estaria a reclamar uma lei ordinária, que fosse à Justiça, e o
Poder Judiciário, que em noSso País dá a palavra final, eSClareceria o assunto. Mas o problema da competência nãO ·enseja,
a meu ver, dúvidas.
Vou ao art.
184 da .Constituição e leio:
.
''Art. 184. compete à úD.iãO ciesaprOpnar-pOr~ointe
resse social, para fins de reform-a agrária, o· imóvel rural
que não esteja cumprindo sua função social, ... "
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- e continua; aqui o preceito dá uma competênCia à
União. Mas o art. 243 não diz que compete ã União realizar
essa expropriação. Isso significa que é, a meü ver, defensável
a tese, segundo a qual, em princípio, essa competência é do
Estado em que estiverem situadas essas glebas.
Por isso, dirijo um apelo ao Sr. Governador do Estado
e à Poücia Federal também, para ajudá-lo a levar a efeito
a expropriação, não só autorizada pelo art. 243, mas, até
certo modo, exigida, visto ser uma determinação constitucional.

O Sr: Odacir Soares- Permite V. EX:• um-aparte?
O SR- CHAGAS RODRIGUES -Com muito prazer.
O Sr. Odacir Soares- V. Ex• tem inteira razão. Estou
agora vendo as normas do art. 243, parágrafo" único, -inclusive
parecewme que V. Ex• tem inteira razão. Se quisermos dar
ao art. 243 uma iriterpretação mais objetiva poderemos até
admitir que competiria à União Federal expropriar essas áreas,
pelo fato de que a destinação das mesmas já está explicitada
no art. 243 e o fim dessa destinação é o de_ produzir para
o cultivo de produtos alimentícioS. e medicamentosos. De modo que estou inteiramente de acordo com v_. Ex~ se- quise_rmossofisticar um pouco mais a interpretação, poderíamos até admitir que o Estado poderia legislar concorrentemente em relaw
ção a essa matéria, a partir do fato de que poderia expropriar
e, dentro dos seus planos de colonização, fazer a destinação
adequada à utilização dessas terras. De modo que quero congratular-me com V. Ex~, porque levanta uma questão importante e que tem solução jurídica já !J.O _âqt_bito da nossa Constituição Federal.
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Sr. Presi<\e,nte, já tive
a honra de governar o meu estado e se fosse governador
hoje, quando muito teria uma lei estadual, mas até sem ela,
cumpriria o preceito·constitucional, levaria a efeito essa expropriação.
Dirijo daqui meu apelo, mais uma vez, ao Sr. Governador
do Estado de Pernambuco, aos o_utros governadores onde_
existirem es_sas glebas, aos Srs. Ministros da Justiça da Agricultura para que, se quiserem remeter o projeto; que o façam.
Que Illnguém peils€!""Cjile eti, ao advogar a auto-aplicação do
preceito, estou contra o projeto·. Se tivernlós além do preceito
constitucíon._al, que já é lei maior, outra lei, muito bem! Mas,
o que quero dizer é que até agora o_ Governo não havia decidido enviar o projeto~ e só o fez depois de o nosso_ jornalista
Ari Cunha, mais uma vez, haver denunciado que no Estado
de Pemambuco~ uma_ área extensa, correspondente a 25%,
está sendo utilizada pã.ra a plantação de maconha.
O Sr. Valmir Campelo- Permitewme V. Ex• um aparte?

e

O SR- CHAGAS_RODRIGUES- Pois não.
O Sr. Valmir Campelo- Nobre Senador, quero parabe-

nizar V. Ex• pelo assunto que traz hoje a esta Casa. Juntamente
com o Deputado Elia_s M_urad. somos os autor~~~do art. 243
da Constituição Federal e seu parágrafo. Recentemente, apresentei também um projeto que regulamenta o referido artigo.
Esse projeto se encontra hoje na Comissão de Assuntos Sociais
onde será relatado pelo nobre Senador Amir Lando, e acredito
que na próxima reunião da comissão este projeto terá parecer
favoráVel do nobre Relator. Quero parabenizar V. Ex• ao
abordar o problema que vem causando grande preocupação
à socie'êl.ade brasileira. Já temos esse projeto em tramitação
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no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Sociais.-Era
essa-~a -comunicação que queria fazer a V. Ex~
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Muito agradeço a V.
Ex•, Senador Valmir Campelo, o valioso aparte e o parabinizo
pela autoria da emenda. Pode estar certo de.que o meu voto
~rá dado ao prçjeh_) de V. Ex~ ·Tudo que possa concorrer
para o combate ao narcotráficó terá o_rõe_u apoio. Não podemos permitir esse tráfico criminoso, nein essas-plantações que
e_stão se_ndo_l~vadas a efeito em nosso_Fafs___(_lo arrepio da
lei, sobretudo da legislação penal.
Espero que esse projeto cuide também das outras sançõe~
previstas, na parte final do caput do art. 243 da ConstituiÇão.
Darei, com toda a boa vontade, o meu apoio, independentemente dq apelo que ora faço ao Sr. Governador de Pernambuco, aos- governadores de _oUtros estados, ao Mini~fi"O Qe
Justiça e à Polícia Federal, para que não se fique esperando
por lei. Claro que o projeto deve s.er aprovado, não sou contra,
m-as, para o que está disposto em quase todo o art. 243,
a não ser na parte final, não teríamos necessidade de lei ordinária.
__ O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. ~x~ ~um aparte?
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Pois não, nobre Senador.
O Si-. Mansueto de Lavor- Senador Chagas Rodrigues,
eu não poderia deixar de fazer um aparte ao importante pronUnciamento de V. Ex~. tendo em vista_que sou representante
aqui, nesta Casa, Com muita honra, do Estado_ de Pernambuco,
região onde algUns agricultores se dedicam ao plantio ilegal
da maconha. A pergunta que se- deve fazer, Senador, é: por
cfue ãcj_õ.ela região do sertão de Pernambuco, uma vasta região,
c_q~ potencial agrt::cola e pecuário reduzido, com dificuldades
climáticas sérias, por que alguns tabalhadores e produtores
rurais transformaram-se, de plantadores de milho, feijão, cultura de subsistência, de cebola na margem do São Francisco,
em plantadores de maconha? Por quê? A resposta é mais
ou menos assim.- digo mais ou meno~. _porque não falo
~m caráter científico; procuro falar apenas cOmo observador,
cOmo alguém que convive naquela região desde a infância
- : é pela mesma razão por que há décadas homens pacíficos,
vaqueiros, trabalhadores rurais transformaram-se em ·cangaceiros. Lá também foi a sede do- cangaço. Naquela região,
nasceu Lampião. Homens que nasceram dentro de um ambiente de harmonia e, de uma hora para outra, viram-se,
pelas contingências sociais, atirados â ilegciJidade. Antigamente, no cangaço, na violência, hoje, na ilegalidade do narcotráfico, da produção de ervas tóxicas. Agora, O que eStá por
trás disso? Está o abandono, a marginalizaç_ªo, a- falta de
perspectiva de vida. __ Além disso, a maneira como o Governo
quer combater é- inteirãmerite" .ecfuiVócada. Equivocada é a
maneira como a Polícia Federal está agindo na área. E mais
do que equivocada, é ilegal e criminosa, porque a Polícia
Federal chega na área e, ao invés de procurar saber quem
são os proprietários deSsas glebas onde se planta maconha,
quem são os que controlam o plantio e o tráfico da droga
na região, vai pegar pobres trabalhadores rurais que, para
não morrerem de fome, estão trabalhando nes.sas .terras sem
ter nada a ver com o controle e o lucro dessa produção.
Na realidade, para pobre apanhar e até morrer no chicote
da polícia não pfé'cisa ir a Pernambuco na área da maconha.
Não é novidade em canto nenhum essa covardia praticada

3514 Quinta-feira 20

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

pela Polícia Federal, que comete violência. O Si. Ro~eu
Tuma, que é useiro e vezeiro em dar ~how por toda parte
do País - é preCiso, já, ·para:r com esse jogo de mark_eting.
Não sei se está imitando outras fígUras maiS ãltas da República
- foi duas ou três vezes fazer demonstrações pela televisão
de queimas e queimas de maconha. Isso não combate de maneira nenhuma, porque as causas económicãS e soçiais permanecem. Ultimamente, o Sr. Governador Joaquim Francisco,
imitando o Delegao Romeu Tuma, fez a mesma coisa.. Isso
não adianta, não leva a nada. A ConstitUiÇão diz, Senador
Chagas Rodrigues, que essas glebas s~râo ~It].ediatamente desapropriadas. E, nesse -ponto, concordo inteiramente cóm V.
Ex~ não se precisa de lei para- regulamentar esse artigo, a
não ser na parte final. As glebas podem ser imediatamente
desapropriadas. Para quê?
Diz o texto da ConStituiÇão:
"Para o cultivo de produtos alimentícios e- m_edicam_en_tos, co_m assentamentos de colonos."
Ora, os colonos assentados_ no São Francisco, ao lado
de Pernambuco, nos projetes de irrigação da Codevasf, estão
morrendo de fome! Não estão produzindo alimentos item para
sustentar suas famílias, por falta de assistência do Governo.
O Governo já gastóu quase !50 ·milhões de dólares neste
projeto, que tem o nome de um ilustre ex-Senador e Presidente
desta Casa, o Senador Nilo Coelho. No entanto,_essa semana,
uma comissão de senadores e deputados esteve na área, ouvindo aqueles colonos assentados nos projetas de irrigação da
Codevasf, que não têm condições de conseguir pelo seu trabalho a sua própria subsistência. Não que a irrigação não dê
certo. Tecnicamente feita na área, ela poderá levar a uma
das agriculturas mais desenvolvidas do mundo. O que não
há é crédito, não há a mínima assistência- técnica. -Há três
anos estão abandonados pela Codevasf. Ora, se é assim rios
projetes onde o Governo gastou somas imensas de recursos,
o que não dizer dessas terras desapropriadas? Geralmente
são glebas remotas, sem nenhuma viabilidade para a irrigação.
Então, na realidade, isso aqui é um sonho. Penso que o art.
243 vale mais pela intenção, pela didática, para dizer a todos
que aqueles que deliberadamente utilizam as suas propriedades para produção de ervas ilegais podem ter, de um momento para outro, suas terras confiscadas.
Mas, se esse Gove-rno ·que está aí confiscar essas terras,
não haverá condições de melhoria, nem de produção de alimentos, nem de produção de medicamentos, até porque várias
glebas onde se produz maconha são- do próprio Governo estadual. A realidade é esta, e não adianta estar aí dando show
pela televisão, queimando montes de maconha, cannabis sativa, ou qualquer outro nome que se dê, porque, na realidade,
tudo não passa de um jogo de marketing. Se não houver
soluções urgentes dos problemas fundamentais, aquele agricultor, antes produtor de feijão, milho ou arroz nas margens
do São Francisco, continuará plantando maconha, porque é
a única maneira de garantir sua sobrevivência. Essa é a realidade. E que dela tomou conhecimento Romeu Tlima·, ó~Gover
nador Joaquim Francisco e o Presidente Fernando Collor de
Mello. Quer dizer, foi a- saída de sobrevivência, que não estou
defendendo, porque o controle e o lucro que o pequeno proprietário ganha com esse plantio é um salário de 500 cruzeiros
por dia. Os lucros e o dinlteir_o da droga vão para controladores
que nem estão na área, ou para grandes proprietários que
nunca foram molestados nem pela Polícia Federal, nem pela
Polícia Estadual.
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Então, queria parabenizar as colocações de V. Ex\ estou
solidário com elas, mas, como homem da região, deixo aqúí
o meu veemente protesto. O GovernO Federal e --a POlíciaFederal estão tapeando. E não estou trazendo aqui acusações
que correm à boca pequena contra a Polícia Federal na região,
porque não tenho documento. Mas o conceito da Polícia Fede~
"ial na área é_ o_ pior POSSíveL É igual aO conceito da políd3
que andava atrás de Lampião, que o povo perguntava: "Vem
Lampião? Vem. Bom, com esse só podemos conversar. Vem
a polícia? Não. Dessa nós fugimos." É assim hoje tanibém
com a Polícia FederaL Essas verdades_ precisam ser ditas.
É da maior importância qUe se debata esse problemã do plantio da maconha no meu estado, porque é um problema gravíssimo, Senador, mas o que não se pode admitir é que apenas
com sbow de televisão e com queimadas de montanhas de
folhas de maconha se diga que se está resolvendo esse problema. É uma impostura, é uma mentira, é um jogo de marketing
que não podemos admitir. As causas Sociais e económicas
que levaram o produto-r rural da região, o homem honesto,
o homem que sempre lutou pela sobrevivência contra o clima
e contra as condições de abandono do Governo, a se transformar em um plantador de i:naconha foram causadas pelo próprio Governo, por culpa do descaso do Governo. É isso que
se deve dizer claramente à Nação e aqui ao Senado da República. Muito obrigado.
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Nobre Senador Mansueto de Lavor, agradeço o expressivo aparte de V. Ex~, homem público preocupado com a solução dos nossos problemas
nacionais e que cOnhece perfeitamente a regiãO, pofqué V.
Ex~ está diretamente ligado ao seu glorioso Estado de Pernambuco.
-Sr. Presidente, gostaria, para terminar, de ler este trecho
que se C1ncontra no JOrnal do Brasil de ontem:
"De acordo CO,!ll estimativas do Governo, existem, hoje, no País, cerca de 500 mil hectares plantados apenas
com maconha."
Então, "Sr. Presidente, o problema é gravíssimo. Providências precisam ser tomadas imediatamente e não podemos
pernlitir, éomo-disse o nObre Senador Mansueto de Lavor,
que continuem apenas tomando providências contra modestos
trabalhadores, deixando a terra nas mãos dos verdadeiros
responsáveis por esse crime.
Queremos resolVer o problema do Nordeste e do País,
dentro de um contexto, de urna filosofia geral.
Realmente, este assunto se insere numa política mais
vasta de combate à pobreza, de combate à miséria-, de combate
aos desníveis regionais e sociais. Essãs terras precisam- ser
expropriadas, entregues a colonos que, por sua vez, diretamente_ ou por intermédio de cooperativas, devem receber,
como peqUenos produtores, a necessária ajuda técnicà e os
recursos para -finiui.Ciamentó de sUas lavoUraS.
-Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Júlio Campos. (Pausa.)
S. EX! não está presente.
__
Conce_do_ a pal~vra ao nobre Senador Esperidião-Arnin.
(Pausa.) _ _ _
_
. .S. EX' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. (Pausa.)
S. Exf não está presente ..
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Concedo a palavra ao nobre Senador Aluízio Bezerr3:.
(Pausa.)
.
___________ -~S. EX" não está pre-sente.
COncedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello.
O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, nobres_s_enadQ;res, há qua~
tro anos venho faZendo, toda vez que_ se c::ompleta mais um
ano do desaparecimento do_ nosso ~audosQ. colega, _ Senador
Fábio Lucena, uma pequena relembrança do que foi e do
que seria aquela personalidade singular, aquela inteligência
fulgurante e aquele caráter bondoso que voltava os seus inte~
resses maiores para os destinos do Brasil.
_
Fábio L_ucena, sem dúvida nenhuma, merece ser recor~
dado nesta data, porque, Sr. Presidente, ali estava a concen~
tração de toda as virtudes do verdadeiro padarnentar brasi~
leiro, do homem que analisava todos os assuntos, que conhecia
em profundidade todas as leis, que- via em cada colega seu
um retalho da Federação e que, sobretudo, amava o Amazonas e amava, fundamentalmente, o Brasil.
Fábio Lucena era um colega que os Srs. Senadores diaria~
mente viam subir a esta m~sma tribuna, sopesando livros e
documentos comprobatórios de tudo aquilo que pretendia di~
zer e que ocupava estes microfones, ora profligando, ora elo~
gia:ndo, sempre fundamentado em condições e elementos realmente plenos de veracidade e límpidos como os cristais.
Fábio Lucena era um rapaz lá das regiões distantes de
Barcelos, no alto rio Negro. Foi para Manaus e ali se _instruiu,
inClusive assistindo os comícioS em que -nds; companheiros
mais velhos do antigo Trabalhismo, inflamávamos as multidões, carreando depois as votações populares para a nossa
agremiação e visando varrer do governo do estado_ aquelas
administrações que não tinham absolutamente copdições de
ocuparem a curul governamental.
Fábio Lucena, depois, em plena juventtide--;-fdf escolhido
tacitamente, pela maioria da população, como o seu senador.
E ele- quero crer-~ teria apenas completado 35 anos, a
idade mínima exigida para que transpusesse os umbrais desta
.
.
'-'"'a.
No entanto, no regime da chamada R~vof\!Ção, foi S.
Ex~ ilaque-ado e perseguido através de-medidas judiciais-que
eram incompatíveis Com·.:f·própiio Diréito e com o-próprio
bom senso, tendo a sua primeira-eleição, especialmente assegurada, sido impedida e ficando S. Eir põsteriormerite, nas
suas atribuições de ·vereador, que eram aquelas_ em que, a
rigor, já se efetívará pela vontade Qo povo.
Finalmente, Fábio Lucena COJISeguiu ser candidato _a_o
Senado Federal, e, como tal, a maré avassaladora d_::t_ sua_
votação não deixou dúvida a que nenhum concorrente tivesse
mais votos do que aqueles que ele teve. E veio para o Senado:
Em interven-ções singulares e_ muito especiais. QUem :óão se
lembra - aqueles que são antigos senadores ---: das intervenções de Fábio, quando, se dirigindo até a certos militare_s
da ativa, os acusava de desvios e absurdos que praticavam.
E não tinha medo, porque essa era a sua principal característica --de represálias ou de reaçóes, fosse de quem fosse.
Fábio Lucena, para mim, então, que era apenas o seu
segundo suplente, e diariamente estava no seu gabinete conversando, porque ele assim o _exigia, mostrava a·-outra_face
do seu coração~ E.ra um espírito bondoso, pronto sempre a
auxiliar os companheiros, um amigO em dificuldades materiais, hospitalares e questões de doença. Fábio era, ao mesmo
tempo, um espírito brincalhão, capaz de associar àquela fúria
~"co•
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que demonstrava nos momentos de luta, de batalha, o espírito
alegre em que ele se escafedia, tantas vezes, nos momentos
em que lhe parecia que a onda cresceria demais, em vista
de afogá-lo.
Vimo-lo aqui, desta tribuna, requerendo verificação diariamente, para que esta Cârriara inteira, o Senado, não pudesse votar, enquanto não fossem de_terminados a verba e
o quantitativo imprescindível para o Estado do Amazonas,
através da Suframa.
A Fábio Lucena, portanto, neste instante em que me
refiro a ele com a saudade que se tem de um verdadeiro
amigo, e a admiração aos grandes brasileiros, quero manifestar, mais uma vez, todo aquele apreço que se atribui a
um_legítirilo campeão político, a uin verdadeiro espadachim
das lutas do Poder Legislativo e que soube, no Amazonas,
torcer, modificar; -definir e colocar -rio seu devido leito, o
ruiilo dos acontecimentos sociais, ora atravéS de ·a-:ffigõSTncandescentes, ora através de palavras que, pela sua bondade,
tinham a doçura e a suavidade do próprio mel.
Lamento que a vida de Fábio tenha sido arrebatada pela
tragédia, porque para S. Ex• nunca deixei de emitir um pensamento amigo e s11udoso, que é a expressão do apreço que
se -tem por um cidadão que voltou a sua_vida nos Dimos do
ideal, e que, infelizmente, foi colhido pela Parca nas horas
difícieis em que mais precisava de afeto e de solidariedade
humana.
Manifesto, portanto, ao-ensejO -deste 49 aniversário da
morte de Fábio Lucena, o imortal apreço daquele que ficou
como seu substituto e que procura, palidamente embora, corresponder à expectativa que o povo do Amazonas nele deposi~
tau, e e_m mün, como seu suplente, para que oS 293.783 votos
que tivemos sejam realmente aqui representados.
O Sr. José Fogaça- Permite V. Ex~ um aparte?
OSR. AUREO MELLO- Com prazer, concedo o aparte
ao nobre Senador José Fogaça.
O Sr. José Fogaça - Quero aproveitar este momento
do seu discurso para registrar também o nosso sentimento
~para registrar_ o q~~mto esta Casa re~peita e lembra a figura
do Senador Fábio_ Lucena. Fui_sell:_c;_olega no inicio da minha
-atiVidade como senador e pude conhecer ali, um homem acima
de- tiido -bravo, UIÍl homem de l)Otável firmeza de posições;
um homem que tinha convicçõeS, que tinha posiciomimentoS
claros; um homem que se caracterizava, acima de tudo, pela
sua bravura democrática. Sem ser um homem de brav_iltas,
sem ser um homem de exageros, mas um homem de muita
firmeza, de uma conduta retilínea. E esta lição, este exemplo,
esta imag_em devem ser preservadas_ pelo Senado, pelo ColtgresSo Nacional. E é em homenagem ao Senador Fábio Lucena
e _a sua memória que me associo às palavras de V. EX!' O
nobre Senador Fábio Lucena se tor:na.sempre merecedor desta
homenagem, desta lembrança, no sentido de não só enpressarmos os nossos sentimentos para com aqueles que deixou,
mas _também para que possamos realçar a grandeza das figuras
dos homens que passaram por esta Casa. Obrigado a V. Ex~
O SR. AUREOMELLO- Agradeço, Senador José Foga·
ça, as palavras sinceras e legítimas de V. Ex~
·
Lembro-me bem quando V. Ex~ chegou ao Senado Federal, ao lado do Senador José Paulo Bisol, em que houve uma
reunião dos senadores, que, aliás, Fábio Lucena fez questão
que eu assistisse à socapa, numa das ante-salas daquele grande
local da sessão, em que V. Ex~ e o Senador José Paulo Bisai
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usaram da pa13vra. Em seguida, o fez o Senador Fábio Lucena 1
havendo uma intenção de pontos de vista, todos democráticos,
todos voltados para os interesses sacrossantos e _superiores

do País e, ao mesmo tempo, definindo que, naquela bancada,
naquela plêiade de novos_ representantes dos estados, haveria
vozes capazes de expressar realmente a incumbéncia que o
povo lhes_ atribuíra. Lembro-me b~m e tenho !\ certeza de
que Fábio Lucena, neste Senado Federal, usou da palavra
para levantar a bandeira da sua voz, a flâmula da sua intrepidez. S~Ex~ não o fez com objetivos subalternos, e sim adonado
pelo mais veemente sentido de brasilidade e legitimídade naquilo que falava.
Portanto, com presente recordação, que trago o meu modesto_sentir ao sentir de todos aqueles Srs. Senadores que
nos escutam e de todos aqueles que conheceram esse grande
líder advindo do interior do_Amazonas, e que depois irradiou
o seu prestígio, o seu talento, a sua força, a sua energia,
a sua combatividade pela capital daquele estado, e mais tarde,
trazido pelos votos do povo, daquele povo simples e ao mesmo
tempo estranho que habita a grande planície amazónica, veio
aqui e não envergonhou, veio_ aqui e não fez papel de homem
medíocre, veio aqui e soube levantar a sua voz para que fosse
ouvida e acatada pelos Srs. RepresentanteS dos_ estados mais
altos e mais_ expressivos_ deste País, deixando as_ provas da
sua competência e do seu idealismo.
Concluo estas palavras, deixando registrados neste dia
os nossos_ sentimentos e manifestando claramente que, se fosse
pela minha vontade, não estaria eu aqui em funç-ão do suicídio
de Fábio Lucena, porém, com muito maior alegria, com muit'?
gáudio e com muita satisfação, como seu modesto suplente,
ouvindo os ensinamentos e tendo as palavras com que nós
dois, quase que diari3mente 1 trocávamos e comentávamos
as nossas idéias a respeito principalmente da terra em que
nascemos.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadores.

o SR.

PRESIDENTE (Dirceu Car-neiro} ·:____·coricédo a
palavra ao nobre Senador José Fogaça.

se-

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -R$. Pronuncia o
guinte discurso. Sem revis_ão do orador.) --Sr. Presidente,
Srs.._ Senadores, exemplares que te~ho em mãos do Jornal
do Brasil e de O Globo, do início deste. mês, datados de ~.
de junho de 1991, coqstituem um documentO importante para
aquilo que pretendo dizer desta tribuna.,
Sr. Presidente, o Jornal do .Brasil, na sua seção ''Cidade",
de _segunda-feira, -3 de junho ~e_1991, erp. matéria intitulada
"0 Começo da Linha Vermelha", diz, entre_ Ol!tras coisas,
o seguinte:
''O Governador do Rio de Janeiro ressaltOU que a construção da Linha Vermelha criará entre 15 mil e 18 mil
empregos diretos e indiretos. Destacou a importância da
obra na recuperação da Companhia Siderúrgica Nacional,
que fornecerá as estruturas metálicas."
ContinUou o GoVêrnador do "Jlio de Jarlf:l!o, Sr. Leonel
Brizola:
"É verdade, Presidente, que fazem mau agouro desse
esforço, desse .verdadeiro programa de cooperação ·que
estamos desenvolvendo. Deixemos que eles_ digam o que
. quiserem, nós temos que Continuar trabaíhapdo ·jUntos
para desenvolver os superiores interesses da nossa gente.
Ao lado dessa obra, estamos, também, sempre em colabo-
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ração ·com o Govermo do Estado e com o Governo Municipal."
Essas palavras, evidentemente, foram ditas pelo Governador Leonel Brizola, no sentido de agáidecer aquilo que
o Presidente Collor trazia naquele momento ao Rio de Janeiro, isto é, o financiamento de uma obra de reconhecida imporrância para a estrutura viária da cidade do Rio de Janeiro.
Ainda diz o jornal, o seguinte:
"A Linha Vermelha é um investimento da ordem de
cento e quarenta milhões de dólares, dos quais cem milhões serão liberados pela União."_

A isto acrescentou o Governador Brizola:
'' ... eles, os outros governadores, deveriam me agradecer, porque estou trabalhando por eles. Afiria1:-vão receber obras que foram sugeridas por _mim."
Essas palavras do Governador Leonel Brizola nos induzem a crer, fazem-nos acrechtar que há, por parte do Presidente da República, uma enorme disposição de eqüidade no
tratamento dos diversos governos de estado, no tratamento
dos interesses regionais, no tratamento dos diversos estados
brasileiros.
Brizola diz que está inaugurando uma nova conduta do
G~overno Federal: a de que o Governo se abriria para os
estados, para os interesses dos governos estaduais. E, ainda
mais, o Sr. Leonel Brizola diz que _os outros_ governadores
devem agradecer a ele, Brizola.
Considero-me no direito de inferir das palavras do Governador Leonel Brizola, que S. Ex~ sabe de um plano absolutamente eqüitativo, de tratamento igual em relação a todos
os demais goveniadores, se não Brizola não díria qu-e os outros
governadores devem agradecer a ele.
Leio aqui, Sr. Presidente, outras pal~vras de um texto
do jornal O Globo do mesmo dia 3 de junho de 1991:
"Sob os aplausos de cerca de 10 mil pessoas_, os ex-ad__yersários po_líticos fi:r;mafam ontem um compromisso de
cooperaçã-o para recuperar o Estado do Rio de Janeiro.
· BrizOla lem~rou que há quem considere mau agouro esse
programa de colaboração, mas salientou que os dois tinham que continuar trabalhando juntos para: defender
interesses do Estado. Collor aceitou o entrelaça,r de mãos
sugerido- por Brizola em seu discurso."
Quero aqui, Sr. Presidente, fazer um elogio desse encontro de dois adversários, e mais, agradecer ao Sr, Leonel Brizola
pelo fato de que S. Ex~ se coloca, se diz, se põe aí_ como
um intermediário dos outros governadores. E se S. Ex~ é
tii:í1 intermediário de todos os outros ·govêYnãdores, se eStá
disposto a abrir uma porta pela qual entrarão todos os demais
governadore-s não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que por
essà porta também vai passar o Sr. Alceu Collares, Gove_Inador do Rio Grande do Sul. Ou seja, tenho Certeza de que
o Sr. Leonel Brizola náo vai abandonar o seu correligioriário
gaúcho, que hoje governa aquele estado, e vai exigir que
Collor dê a Alceu Collares o mesmo tratamento que está
dando a ele, Brizola. Porque Brizola é o chefe partidário,
é o comandante supremo do PDT, é o homem forte do partido,
que está acima de todos os outros. A hierarquia de Brizola
dentro do PDT é incontestável, Sr. Presidente, S. Ex~ fala
em nome desse partido; conseqüentemente, é com S. Ex'
que o Presidente Collor negocia, é com S. Ex~ que o Presidente
Collor trava as conversações, estabelece o diálogo.
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Sr. Presidente, tenho a plena convicção, a plena certeza,
a mais absoluta

ce_rt~:;::a

de que o Sr. Leonel

B_d~ola

_está colo-

cando também que o tratamento-dado a ele ... BiízqJ_a, co~o
governador do RiO :cte _Janeiro haverá de -~er dado a todo_s
Õs demais govex:nadores. Mas, sobretudo, tenho -cei:teza: -de
que S. Ex~ não s6 está p~nsando em todo$ os demais governadores, mas tambéril no seu correligionário Alceu Collares,
que governa o Rio Q{ande do Sul.
E, assim, corno o Sr, Leonel Brizola conseguiu esses Tecursos para a contrução da Linha Vermelha, tenho certeza,
Sr. Presidente, de que S. Ex• haverá, também, de advogar
recursos para obras importantes no Estado do Ríõ Grande
do Sul.
. . .
__
.
Note V. Ex•, Sr. Presidente, que uma matéria da Folha
de S. Paulo está a .dizer que o atual Secretário.· ·de Política
Económica, o Sr. Roberto Macedo, declara que a situação
do Governo é diffcil, Ele chama a atenç~o p~ra o fato de
que é essencial uma profunda reforma fiscal do Pafs, ou seja,
um rigoroso ajuste nas contas públicas. Essa reforma fiscal
compreenderia não só uma enorme contenÇão do~ gast~s,
mas ao mesmo tempo uma reorganização do siStema tributário·. São duas coisas que nós entendemos rigorosamente corretas.!
Fala, inclusive, o Secretário de Política Econômi.Cá, qUe
a par dessa chamada reforma fiScal, é preciso que não só
a União a realize, ·mas também os estados-dela participem.
Em determinado momento da sua entrevista, o secretário
Especial de Polítka Económica; Dr. Roberto Macedo, declara
que até agora a contenção de gastos tem sido muito federal,
no sentido de dizer que enquanto ó Góverno Federal está
apertando o cinto, contendo os gastos, os governos estaduais
não estão agindo dessa maneira.
~
· ·
Mais adiante, o Sr. Roberto Macedo fala que pretende
continuar aquilo que foi iniciado no Governo Sárney, a chamada "Operação Desmont.e", e que agora é rebatizada .coroo
"Competência de Dispêndio".
Em outras palavras, isto quer dizer, assim C()IDO o Governo repassou verbas, a Cons"tituirife transferiu recurs:os ·pãrã.
os estados, deverá agora haver um proce·ssc:r de transferência
das competências de dispêndio, Ou seja, assim. como· foram
os recursos, devem ir, também, os gastos..
Por que estou dizendo tudo isso, Sr. Presiçlente? Por
uma simples e meridiana razão. De um lado, temos os Srs.
Femãndo Collor e Leonel Brizola abraçados num investimento pesado, de Vulto, de enorme importância: a Linha Vermelha ao custo de '140 milhões de dólares. De outro lado, temos
o Secretário de Política Econôq:tica dizenc~o· qUe- é preciso
conter gastos e que os estados tém que ser participes dessa
contenção, ou seja, primeiro, a·ininhàsensaçãd é.que o ajuste
até agora foi muito federal, ou seja, ·a União fez muito m~is
que os estados e muniçípioS, eri:fterm.os-de ecOnomia; segu.ncdo,
ou se detém a solidariedade dos esta~Ç>S e mu.oj.c_íp_ios ou,
então, não conseguiremos nada.
E aí está unla .situação complicada. Os governadores e
prefeitos eStão com seus cofres va.zjos e. batendq às portas
do Governo Federal.
Mas eu quero, Sr. Presidente, tirar daí uma conclusão.
Que.ro fazer uma as_sociação de .fatos e produzir um silogismo.
Se o .Secretário de Política Económica diz que o di~_heiro
está escasso, mas se Brizola e Collor assinam a construgão
da Linha Vermelha, então, não tenho nenhuma dúvida de
qu'e isso· está rigorosamente previsto dentro do Orçamento,

Quinta-feira 20 3517

está rigorosamente previsto dentro da contenção de. gastos,
e mais, tenho certeza de que o que. vale para Brizola vale,
també.m,_ para os demais governadores. S.e o. Governador Leonel Brizola não. es_tá obrigado a fazer contenção de gastos
a esse nível, tenho certeza de que os demais goVernadores
também não terãu_de fa.ze.r. No mínimo, a esse nfvel. Ou,
então, há urna enorme contradição que não consigo compreender. De um lado, o Secretárj9 de Pol{tica_~conõ.p:lica diz uma
coisa; de outro, o presidente faz outra.

·o Sr. Esperidião Amin-

Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR- JOSÉ FOGAçA·- Com muita honra, concedo
o. aparte a V. Ex~, nobre Senador Espiritliãó Amin.
O-Sr. Esperidião Amin- Senador José Fogaça, tenho
procurado ferir"-esse aspecto d.a neCessidade de e_qüidade de
justiça, de parte da União, f?ID relação ao_s estados federados.
Além das intervenções aquí, principalmente na Comissão de
Assuntos Económicos, fiz publicar artigo num jornal, intitulado:. "A Federação exige justiça", indo ao encontro do espírito de seu pronunciamento. Por isso, não posso omitir-me
quando V. Ext fere esta questão. ·Gostaria de aduzir duas
iilf6iin3Ções, ao discurso que V. Ex~ traz a esta Casa; cOm
o·conheciment()que-o faz merece".dor do nosso_ integral respeito. Uma, na verdade, nãO é nov·a, maS vai receber uma moldUra riOva. FizetrioS um pedido de informações ao Ministério
da Economia, F3Zenda e Planejamento- nós, Senado Federal - com duas perguntas. A primeira: quaiS Os Critérios
que nortearam a redação dos.. termos dos .[Ilemor;mdos de
entendimentos firmados entre -o-Ministério da Economia, Fa~-e=ncia e_Planeja"mentó, Banco Central e oito estados do Brasil?
o· s~gtin.do queslto desse pedido de_ inform3ç0es é: quem réS~
ponderá pela exceção constante da cláu.sula XII, do memorando de entendimentos firmado com o Governo._do EStado
do Rio de Janeiro? Quanto .ao primeiro; na. última quartarerra-;-Tá recebi, de furicionáriQs do Banco Central, unia informação preliminar. Se vier a resposta, que tecnicamente precisa
ser dada, ela vírá .1l.a_zada nos seguintes telJllos: "não hou:ve
critério. Houve falta de crité.rio .. Houve decisões" aleatórias.
Fôi in6n.tada para cãda EstadO.urria equação~ versando sobre
o tiato da dívida interna de cada Estado ao sabor de vetares
subjetivos que···preSidifam essa aecisão tão séria, Que está
norteada pelo art. 52 da Constituição'~. E_ o.segundo quesito
- só ·para ilustrar - é a propósito da exceção con..stante
do memorando firmado com o RiO de Janeiro que libera,
por escrito, a obrígãçãó do Estado do Rio de Janeiro de pagar
as dívidas do metrô; acompanhado, o memorando de entendimentos, de uma carta do Governado.r do Rio de Janeiro,
na qual esclarece que essa dívida monta a 3 bilhões de dólare~,
que corresponde a 72% da dívida total daquele estado. A
vista disso. tanto a solicitação formulada pelo ·ao·vernador
Alceu Colares, que é de assunção integral da dívida do Rio
Grande do Sul pelo Tesouro, ·quanto. o que aconteceu em
São Paulo, a partir de agosto do ano passado, num socorro
suspeitíssímo, que reputo incestuoso, um relacionamento incestuoso entre. O Banco Central e. o l3anespa, que perdura
até boje, teve o último ato no dia .9 de maio, um dia depois
do Çtnúncio da demissão. do Presidente do Banco Central,
com a renovação, com a concessão de mais 150 bilhões .de
~ruze.iros de aparte de letias do Banco Centr.ai; substituindo
as dificilmente Comercializadas Letras do Tesouro Paulista.
Com esses fatos todos, temos o enredo, nobre Senador e peço desculpas se me excedi na duração do meu aparte
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- , para uma grande questão na qual o· Senado Federal tem
obrigações constitucionais para intervir. Considero o seu pronunciamento um valioso adenda, um precioso esforço de colaboração do Senado Federal no sentido do cumprimento dessa
obrigação constituciónãl. Por isso, além do aparte e do pedido
de desculpas, o meu cumprimento a V. EX', também.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- V. Ex• não deve, não precisa
e nem tem por que pedir desculpas. Ao contrário, V. EX'
enriqueceu o meu pronunciamento, trouxe dados absolutamente imprescindíveis para o que estOU dizendo e para o
que pretendo dizer, para o que pretendo ferir. V. Ex• acaba
de regístrar algo que é ·de extrema gravidade: quem puxou
o tapete dos títulos estaduais foi o próprio Governo_ Collor.
Ao longo dos últif!19S m_e:§~S_'-!º-ano d~J~~O Q QQvemo_enfraqueceu os títulos estaduais, anunciando, inclusive, a criação
da TR, do FAF - Fundo de Assistência Financeira, no qual
os títulos estaduais não teriam vez. Nesse mix, nesse pacote
de títulos que é o FAP, os títulos estaduais não entram e,
por decreto, entram os títulos federais, os títulos da União.
Foi O pfõlirio Governo- que difiCultou a comercíalizaçãO dos
títulos estaduais, puxou o tapête, colocou uma casca de banana. Isso, associado a uma gravíssima recessão, a um:a qUeda
drástica da arrecadação dos estados, produziu um efeito absolutamente perverso, que foi o fazer com quê os estados, com
a queda da arrecadação, tivessem que buscar recursos junto
ao público, pela oferta dos seus títulos, e esses títulos não
encontravam mercado. Premidos por essa situação, os estados
ofereceram taxas absolutamente danosas para a condição fi.:.
nanceira, e o resultado foi que o Governo -teVe que consé-rtar
o erro produzido por ele próprio. V. Ex~ tem razão. O Governo
criou uma sitUação monstrUosa·, uma situação na qual ete próprio seria vítima do mal que produziu.
A débâcle, a quebfa, p'or exemplo, de um banco como
o Banespa, significaria a- qUebra de todo o sistema firianCeiro,
de todas as instituições fihanceiras nacionais. Ora, o Governo
teve que socorrer essa-instituição, teve que- socorrer-tanto
o Banespa quanto outros bancos estaduais em função da crise
por ele mesmo gerada, das dificuldades por ele mesmo produzidas.
Sr. Presidente, estou convencido de que ·as gastos que
o Governo Federal está fazendo no Rio de Janeiro, o perdão
da dívida que ali está sendo praticado, atende às políticas
globais do Governo Collor, -ou seja, esses gastos não são perdulários, não estão sendo indiscriminados e não estão sendo
feitoS sem planejamento. Estou me dando o direito de pressupor que tudo isso está rigorosarii~mte dentro de um planejamento, e que, assim como Brliola está sendo favorecido, o
Rio de Janeiro, outros estados também o serão. Não é possível
que isso aconteça em favo i de apenas um Estado, de apenas
um governo estadual, e haja um desprezo absoluto em relação
a todos os demais.
O meu entendimento é que há um planejamento no sentido de atender às reivindicações, as demandas de todos os
estados. E me dou também o direito de pressupor, Sr. Presidente, que esse tratamento dado ao Rio de Janeiro -o perdão
da dívida do metrô, o início da construção da Linha Vermelha
não é um tratamento clientelístico, preferencial ou de favorecimento político, porque se assim for, o- Presidente Fernando
Collor de Mello está desmentindo tudo o que seu discurso
de modernidade contém.
E~\OU partindo dessa pressuposição. Daí por qtie considerO que se a Linha Vermelha é prioritária -para o Rio de
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Janeiro, no Rio Grande do Sul temos uma obra que vem
sendo reclamada pela população há mais de uma década,
que é a duplicação da BR-3g6, em um trecho de 60 quilômetros, denominado Tabaí-Canoas. Nesse trecho, Sr. Presidente,
habitam trés milhões e meio de pessoas. Ali está implantado
o pólo petroquímica do Rio Grande do SuL No outro extremo,
está a Refinaria Alberto Pasqualini. E essa é a chamada Estrada da Produção, que dá fluxo a toda a produção agfícola
originária da região celeiro do Rio Grande do Sul. Quero
-crer que essa obra pode ser tão importante quanto a Linha
Vermelha, mas, seguramente, não é menos importante.
Veja V. Ex•, ali estão englobados os Municípios de Alvo-rada, Cachoeirinha, Canoas, Estância" Velha, Glorinha, Guaiba, Novo Hamburgo, Porto Alegre, ~ão Leopoldo, Viamão,
Barra do Ribeiro, Campo Bom, Eldorado do Sul, Esteío,
Gravataí, Nova Hartz, Portão, Sapiranga e Sapucaia--do Sul.
Ali estão Bom Princípio, Brocher do Maratá, Canela, Capela
de Santana, Dois Irmãos, Feliz, Gramado, Harmonia, Igrej_inha, Ivoti, Montenegro, Nova Petrópolis, Parobé, Poço das
Antas, Riozinho, Rolante, Salvador do Sul, Santa Maria do
Herval, São José do Hortêncio, São Sebastião do Caf, Taquara, Três Coroas e Tupandi. Além disso, Arroio dos B.:3tos,
Butiá, Cachoeira do Sul, Cerro Branco, Charqueadas, General Câmara, Nova Esperança do Sul, Pantano Grande_- aqui
quero registrar que é a tradição do estado o erro ortoépico;
não dizemos Pântano, mas sim Pantana Grande; orgulho-me
deste erro gramatical. Paraíso do Sul, Paverama, Rio Pardo,
São Jerónimo, Taquari e Triunfo.
Ora, agora estamos tratando da duplicação da: refinaria
Alberto Pasqualini, da introdução das plantas de MVC e PVC
no pólo petroquímica, da implantação da planta de fenol-acetona, que já foi autorizada pelo Programa Nacional de Petroquímica.
O desgargalamento_do pólo petroquímico, Sr. Presidente,
já produziu. como resultado, um enorme aumento da produção. _Após o desgargalamento das unidades de processo, a
produçáo anual da Copersul, que é a empresa que administra
o pólo petroquímico, passou a ser de 577 mil toneladas de
externo, e mais os seus c_o-produtos, ou seja, de 545 mil toneladas, que é a médida que vem sendo observada no ú_ltimo
período.
Além disso, Sr. Presidente, é preciso salientar que tratando-se de um projeto de duplicação com restauração-de pista
simples implantada, que passará a unidirecional, na análise
da atual capacidade de fluxo, o chamado VDM, que é o volume de tráfico diário, todas as projeções já indicam plena,
total e irreversível saturação no ano de 1991.
Gráficos já demonstram os níveis de saturação atingidos,
e empresas contratadas para esse fim já deram evidência dessa
realidade.
A análise da capacidade dessa estrada, dessa via, foi bbjeto de trabalho pelo DNER, quando da elaboração do estudo
"a BR-386 e a necessidade de sua duplicação do quilómetro
385 ao 445", apresentado no Ofício n' 169, de 16-2-89, pelo
engenheiro-chefe da Divisão de Estudos e Projetas daquele
órgão.
Nesse estudo, tendo como base o volume de tráfego resultante das contagens mecanizadas efetuadas em 1987, constatou-se que a rodovia estariá 9perando em níveis de saturação
já naquele ano.
No estudo desenvolvido pela empresa KAMPSAX em
junho de 1972, para a conservação da BR-386, aquela empre-
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do sistema eleitoral na social-democracia européia. Enquanto
isso, adota-se no Brasil o esdrúxulo sistema de composição
teria capacidade suficiente, porém, operaria -com--urtrnível
parlamentar a partir de critérios proporcionais nos estados.
Aliás, nem tão proporcionais assim, pois há estados hiper-rede serviço baixo. E_ntre 1979 e 1987, haveria a necessidade
de aumentar a capacidade da rodovia, visto que o limite supe- presentados e outros, sob-representados.
rior de capacidade da estrada seria alcançado, aproximadaNão quero, aqui; fazer críticas estéreis à ordem constitumente, em 1987.
cional vigente nem tentar apontar a panacéia capaz de, por
Portanto, Sr. Presidente, diante desses fatos e dessas reasi só, resolver, num passe de mágica, os graves, antigos e
lidades, quero aqui salientar que não posso entender que critécomplexos problemas políticos brasileiros. Mas, certamente,
rio leva o Presidente Collor a supor que a Linha Vermelha,
é preciso chamar sua atenção, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que custará 140 mi_lb.õ_e&. de dólares, possa representar algo
para o fulcro do problema gerador da crise política brasíleira.
mais importante parà a economia nacional do que a duplicação
DisCute-se muito ·a sübstituição do sistema -de governo vigente
da BR-386, cujo cuSto-; em 60 quilõni.etroS -.. .:. :. . - quáse "três vezes
-·o presidencialisillo - pelo parlamentarismo nos moldes
mais do que as obras_ da Linha Vermelha - sçrá <!PenaS
eUrOpeus. Não tenho convicções profuildas a respeito de qual
35 milhões de dóhu:es. Diante dessas considerações, Sr. Presi- _ sis__t~_ma_ funcionari~ melhor p.este :P~ís .. Mas temp muito _que
dente, registro que tenho certeza de que o Sr. Leonel Brizola,
essa tentativa de transformar o parlamentarismo numa espécie
assim como· soube trazer recursos para a construção da Linha
de remédio para todos os males políticos· nacionais aurilente
Vermelha, como chefe partidário, como comandante do PDT, ainda_ mais, se isso for possível, o fosso existente entre -a Nação
como- alguém hierarquicamente superior ao Governador Al- e o Estado do Brasil. Não há panacéias para o País. E o
ceu Collares dentro do seu partido fará pelo Rio Graride parlamentarismo não vai resolver o problema central, o da
do Sul aquilo que fez pelo Rio de Janeiro.
crise da representatividade. Qualquer sistema de governo será
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presídente. (MUito bç_m!) bo~m, se a escolha_ do chefe da Nação obedecer a critérios
ju-stos, democráticOs e legítimos: Nenhum deles dará a necessária estabilidade~ ~o regime demqcr4tlCo brasileifo, s~ forem
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~ Concedo a
mantidas as atuais distorções dO sistema eieitoral_vjgente.
palavra ao nobre Senador José Eduardo, _
Mantido o sistema eleitoral proporcional, o parlamentarismo tranformar-Se-á num obstáculo a mais, impedindo o
O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB- PR. Pronuncia o seguinacesso do povo aO poder. Pois, com o atual_sistema proporte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, é honesto
ciéinii.I, ocorre o_-_Seguinte: o Congres~o não repfesenta fielreconhecer que o regime democrático, tal coq1o instalad<;> no
ril:ente_ i;)· eleitor~do, que só se .I'f!-anifesta em conjuntO nas
Brasil, não goza de muita credibilidade na sociedade, mercê
de seus problemas intrínsecos, mas- também de-- deficíénéías- eleíçõe.-s j:>residericiiüs. Tirando-se_ o poder do presidente da
Rêp'tíblica, vai se _terminar tirarido a- própría fOrça· do povo
estruturais acumuladas historicãmente. Isso não quer dizer
de influir, de forma-decisiva, no núdeo de poder da República.
que a população brasileira esteja lriSatisfeita-·como it d~mo
Com voto proporcional, o parlamentarismo signifiCara um
cracia, como forma adequada de gerenciamento dos interesses
coletivos naciOnais:- O descrédito da sociedade nos pOlíticos -3f?stãmei:lto aind& maior dC! povo do poder.
não pode -nem deve -ser transferido para uma descrença
Parece-me claro que a população brasileira entende, mageral em relação à atiVídade política.
joritariamente, ser a democracia representativa republicana
Desde a Independência, discUte-se muitO riO Brasil qual
a melhor forma de governo. Pretendo, por isso, alertar que,
o regime de governo mais adequado à realidade nacional.
antes de discutir qual o melhor sistema de governo, é necesA primeira Constituinte, convocada pelo Imperador Dõni-Pesário assegurar a verdadejra_ representatividade do regime.
dro I, foi dissolvida po1 decisão autocrática do .moriarca, -justaOu ~Seja, é_ preciso., ariteS de tudo, garantir que o Córigresso
mente por tentar limitar seus poderes. Mas o País não re'sistii.I
Nacional seja, realmente, o espelho da sociedade que o elege
ao absolutismo do Primeiro Império. E o gênio- de estadistas
para, legitimaniente, representá-lo: Só assim, será assegurada
da estirpe de Bernardo Pereira de Vasconcelo~ engendrou
a melhor forma de escolha justa, legítima e democrática do
.a_ solução parlamentarista para resolver o problema da terna
chefe do governo, seja ele parlamentarista, seja ele presidenidade do segundo Imperador. Dom Pedro II reinou a vida
cialista.
inteira sob a égide d-a monarquia parlamentarista, mas esse
Não sei se q -çongresso atual é melhor ou pior do que
sistema de governo foi ·sempre artificial. Primeirimente-, pora média geral da ~ociedade brasileir;;t. Na verdade_,_essa discus.que o rodízio de pdder entre conservadores e liberais ocorria
sãó n·ãb- é tão in:j.pottante como muita gente pensa ser. O
por vontade imperial, e não por decisão popular. Em segundo
que ·eu" sei é que·o -atual Congresso, cdmo os anteriOreS; não
lugar, porque qualquer conceito de cidadania seria levado
representa, de forma precisa, essa -sOciedade, seus anseios
ao ridículo pelo simples fato de o regime convl.Vér com a
e sua realidade. Não adianta ficar lamentando o fato de os
escravidão negra.
melhores talentOs'- do País se dedicarem à atividade privada,
Fruto de golpe militar, ~ República hunca resolveu esse
não querendo, pOr isso, reservar seu tempo precioso para
tipo de problema. Foi adotado o presidencialismo, copiado
a discussão dos problemas públicos. Isso é, entre outras coisas,
da Constituição dos Estados Unid_os, mas a cépia não foi muito injusto. Afirial de contas, parte considerável do melhor
perfeita. Existem diferenÇas fundamentais entre o presidentalento nacional está trabalhando - e muito - no Parlacfalismo republicano brasileiro e o ame:ticario. ü fuiid~mental
é que a força do presidente dos Eslãdos Unidos é.submetida mento.
Tenho impre5são, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de que
ao controle de um Poder Legislativo realmente forte e a:uante,
além de permanentemente fiscalizada por uma justfÇa." íiistitu- medidas adotadas pelo Congresso Constituinte, tais como o
ciohalizada e efiCiente. Também é importante o fato (le que voto do analfabeto- e do menor de 18 anos, maior de 16,
o congresso americano é escolhido pelo voto dis~ital, b~t.se não ajudam muitQ 4m País que precisa enfrentar mais respóil-contagens efetuadas em 1972, previa que, em 1979, a estrada
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savelmente suas questões cruciaiS. Mas insisto que o problema
central não é a qualidade do vo_to, mas o aspecto quantitativo.
É preciso começar pelo começo. O votO propOrcional,
adotado pela Constituição, é responsável_ por três distorções
básicas no sistema de representação popular: o distanciamento
do representante em relação ao representado, a possibilidade,
realizada no Brasil, de uma matemática distorcida nas bancadas federais dos estado_s e a dificuldade, que tem o eleitor
traído por seu pretenso representante, de tirar do Parlamento
o mau parlamentar pelo legítimo recurso ao voto. Eleito pelo
estado inteiro, o deputado federal costuma raciocinar como
se,~no fundo, ele não fosse o representante direto de ninguém.
Corlto a Constitu1ção delimita o número máximo e o mínimo
de melhl;>ros de bancadas, alguns estados são representados
em excesSo~ outros não têm o número de deputados_ de acordo
.
com sua realidade populacional o_u económica.
Não há nehbuma explicação razoável para o fato de um
deputado do Acre-.ser eleito por um número de votos em
média 35 vezes meriO-r _do que um deputado de São Paulo.
A perdurar tal distorçãO, é o caso de se dizer que um eleitor
acreano vale 35 vezes maiS' do que um paulista. Isso não está
correto. Numa democracia i'ealmente digna dessa denominação, cada eleitor tem direito a sua voz e seu vofo, no contexto da representação política.
A adoção do voto distrital não é_a·p_~nacéia dos problemas
'-- brasileiros. Não quero, ·aqui, repetir os ónldores _dos comícios
''--.das "diretas-já" e da campanha pela Con·stituinte, pois, no
fundo, no fundo, eles venderam apenas uma ilusão ao povo
bras~iro. Nem a elei~o direta para o presidente da República
nem a· Constituição em vigor melhoraram as precárias condições de vida da população. Mas a adoção do voto distrital
ajuda a-resOlver a crise da representatividade pelos dois lados.
Primeira-mente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, porque
o deputado eleito pelo voto distrital obriga-se a participar;·
ativamente, da solução dos problemas da comunidade que
o elege. A cobrança é direta, diferente111_ente do que ocorre
hoje, quando, na quase iotafidade, o eleitor brasileiro nem
sequer se lembra em quem votou nas últimas eleições. A
democracia, um regime de governo feito pelos homens e para
os homens, não pode nunca ser perfeita, mas é- preciSO tentar
reduzir suas imperfeições. E, no caso da democracia representativa, é preciso perriiftir qtie· O povo cobre de seus representantes, efetivamente, pela via eleitoral, sua ação como parlamentar. Em segundo lugar, porque a divisão do eleitorado
em distritos evita o desequilíbrio, atualmente existente entre
os estados em suas bancadas na Câmara dos Deputados.
A melhor forma de se punir um homem público é impedir
que ele volte a exercer seu mandato, evitando sua reeleição.
No sistema proporcional, a atuação do mau parlamentar se
dilui e, mais do que isso, termina por comprometer, decisivamente, a própria atividade política. Outra· conseqüéncia importante dessa diluição_é·a irresponsabilidade do Parlamento
em relação a seu próprio·poder.
O regime atualmente_vigente no BraSil não pode ser definido como uma democracia presidencialista, cOmo pretendem
muitos, mas uma espécie ·de monarquia, em que o monarca,
que tudo pode, é substituído de cinco em cinco anos. A prerrogativa de editar medidas provisóriã.s e·o Símbolo dessa ditadura
do Poder Executivo sobre os demais Poder_es da República.
A medida provisória é muito ·mais autoritária do que o decreto-lei, pois passa a vigera.ntes de o Congresso Se.pronunciar
a respeito. Diante dela, o Congresso reage como o cão de
Pavlov ensalivando, ao ouvir o toque da campainha: apenas
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diz "sim" ou "não" ã decisão do monarca. Isso, evidentemente, também diminui o teor de responsabilidade de ação
parlamentar, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
A sociedade brasileira está viciada em bater à porta do
Poder_ Executivo, pois ele legisla, cria normas·, decide e executa, ao mesmo tempo. A Nação precisa passar a exigir mais
do Congresso Nacional, eleito para ser sua voz e seu voto.
Para isso, o voto distrital, com o conseqüente fortalecimentO
dos partidos, é o passo inicial. Substituído o voto proporcional
pelo distrital, pode-se começar, também, o fortalecimento
das instituições, a melhor forma de se resolver esse problema
de ficar esperando sempre a panacéia impossível para nossas
crises políticas. O estado de direitO Se Cóilsfrói corii o fortaleCimento institUcional. Numa democracia, a política precisa funcionar como o braço punidor de uma justiç-a ágil e verdadeiramente imparcial. Democracia· quer dizer polítiCa forte, rrias
também política respeitável e respeitada.
Numa democracia moderna - também é preciso esclarecer bem isso- o voto não é uma obrigação, mas o direito
do cidadão". A obrigatoriedade do voto, no Brasil, deturpa
o processo de escolha dos repres-entantes do povo, pois, obrigados a votar, os cidadãos se manif6Stãin~ quase Sempre, por
meio de protestos estéreis. Algumas vezes, elegem fenômenos
como o rinoceronte Cacareco, em São Paulo, o Bode Cheiroso, em Jaboatão, Pernambuco, ou o Macaco Simão, no
Rio de Janeiro. Outras vezes; o protesto ocorre de forma
mais veemente: a avalanche dos votos em ninguém, nas últimas eleições, é um verdadeiro manifesto do povo brasileiro
a fãvor de sua liberdade de votar. Quem votou em branco
ou anulou o voto, em 1990, deixou um recado claro nas urnas:
ninguém quer ser obrigado a votar. A eleição de 1990 deveria
·ser a última a aceitar es-Sa versão iriciderna do antigo voto
de cabresto.
Aliás, outra forma disfarçada do velho esquema coronelista çio voto de cabresto, Sr ... Presidente, Srs. Senadores, é
aquele dado à legenda do partido, não ao candidato. Não
é por esse tipo de artifício, ou simplesmente pela adoção
do sistema parlamentar de governo, que se fortalecerá o partido político no Brasil. Se se quer adotar, pelo menos periodicamente, algo para dificultar o aventureirismo daqueles que
mudam de partido como trocam de camisa, pode-se apelar
para a fidelidade partidária~ pu-nindo os trânsfugas da política.
Outro mecanismO para o fortalecimento da democracia
representativa, também provisório, até que se institucionalize
de Vez õ sistem-a político-partidário no Brasil, é o da limitação
da criação de novos partidos. O atual quadro partidário brasileiro, fragmentado e pulverizado, é uma vergonha! Qualquer
pessoa pode dispor de um-partido como se fosse um escritório
de despachante político, um cartório, riO lato sentido da palavra, onde se vende ou se aluga a legenda, para transferir
privilégios, co~o aquele da utilização despudOrada da legislação que obriga os canais de rádio e televisão a ceder, ·gratuitamente, parte de seu horário nobre para os partidos políticos.
Essa legislação, aO contrário do que muitos políticos querem fazer crer, também precisa ser, urgentemente, revista.
A existêilcia do horário gratuito rió fádiO e na tele"::isãO para
os políticos, é, em si, uma agressão às leis do mercado. No
caso .brasileiro, esconde-se, sob a alegação de combate ao
abuso de poder económico nas eleições, um sistema perverso
de_ continufsmo e impunidade. Continuísmo, porque d tempo
noS meios de comunicação çe massa é-distribuído de acordo
~om o _número de parlamentares do partido. Impunidade,
porque o mau político pode dizer o que quiser contra o outro,
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sem provas, pois nada lhe acontecerá. E ele ainda pode sair
consagrado como o esperto, que usou bem os veículos e a_cabou

ganhando a eleição.
Há quem considere a legislação garantindo o horáriõ gratuito para os partidos um avanço. Que tolice, Sr. Presidente,
Srs. Senadoresl Na verdade, trata-se de um estelionato, não
apenas contra os concessión-áriôs de canais de rádio e televisão,

mas, principalmente, -contra o telespectador. O brasileiro pobre, que só tem possibilidade de lazer na televisão, perde
esse direito pela intromissão indevida dos políticos em suas
horas livres. Alguma providência precisa ser tomada para alte-

rar esse quadro nefasto, que distorce os resultados eleitorais
em favor-dos políticos oportunistas e-sem escrúpulos.
No bojo dessa reforma, é preciso acrescentar â iiecessídade de se alterar, profundamente, o atual calend~rio elei.toral
brasiJeiro. Como está agora, -coni o desencontro total das
datas das eleições, os aventureiros, trânsfugas e ·oportunistas
são beneficiados, em detrimento dos políticos sérios. O Brasil
precisa de um calendário de feriados mais adequado à necessidade de se trabalhar mais para sair da crise. ne- um calendário
esportivo, para voltar a conhecer as glórias iriternacionais do
esporte, há muito tempo relegadas ao -pãssado. Mas precisa,
sobretudo, de um calendário eleitoral capaz de evitar a via
sempre trilhada pelos aventureiros, qual seja, a das eleições
solteiras e a seqüência tresloucada de anos eleitorais nos mais
diversos âmbitos.
Não ousaria dizer que a eleição solteira, tal como a última
presidencial, seja menos democrática, ou représentativa, que
as coincidentes, ou casadas. Mas a experiência está provando
que a escolha de ~_chef~ ode E~taçlo desvinculado do quadro
político-partidáriO cfia problemas de goverrtabilidade capazes
de, se não tirar, pelo menos reduzir - o que já- é suficíentemente grave, no caso do Brasil-, a estabilídade do regime
democrático. Da(, a urgente necessidade do estabelecimento
de um calendário eleitoral racional, capaz de permitir um
relacionamento sem atropelos entre os Poderes Executivo e
Legislativo, pela normalidade das vias institucionais.
TOdas essas providências precisam ser toma-das, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pois o Estado não pode mais continuar
sendo, como é no Brasil, o maior inimigo da sociedade:. Afinal,
ele existe para garantir o melfiõr funcionamento da-sociedade,
evitando que o mais forte prevaleça sobre o mais fraco e
garantindo o primado da igualdade de oportunidades, que
deve prevalecer sobre tudo. Esse é um trabalho árduo e longo.
Não será realizado da noite para o dia nem por um salvador
da pátria. Cada brasileiro tem de cuidar de sua parte com
responsabilidade. Como eu disse na estréia nesta tribuna, em
24 de abril, é possível remover a montanha. Só que cada
um tem de transportar seu próprio saquinho com um quilo
de terra, assumindo sua responsabilidade por ele. Afinal, democracia não é unia utopia, um sonho, uma ilusão ou um
remédio, mas uma responsabilidade coletiva pelo bem-comum.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

o SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneiroT.::..~Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. - · --- O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RL Pronuncia
o seguinte discurso.) :..._Sr. Presidente, Srs. Senadores, a principal discussão no País, hoje, é a excessiva carga tributária
que pesa sobre as empresas, desestimulando novos investimentos e empurrando a classe empresarial à inevitável sgne~ação.

Quinta-feira 20 3521

Da massacrante tributação que ci:J.ega à. ordem de 40%
a 60% do faturamento, considerando-_se o arsenal de cinqüenta
e sete impostos que dispõem a União, o_s estados e os municípiOs, Ç)S encargos previdenciários no Brasil são um escândalo
à parte, motivo da indignação daquela classe.
- __ Num país de salários irrisórios, como o Brasil, o custo
da mão-de-obra é paradoxalmente elevado_, ~evido ~s pçsad11s
contribuições previdenciãriaS. S6óre a folha de salários das
empresas a Previdência arrecada de empregados e empregadores, contribuições e taxas, que representam entre 41,4%
a 43,4% de seu montante. Encargos muito superfo'!es aos
existentes em países como Suécia (39% ), Inglaterra (de 2%
a 19,4% ), Estados Unidos (15,3%) e Japão (22,4% ), onde
o Estado oferece benefícios sequer sonhados pelo trabalhador
brasileiro; que paga mas não leva.
O retorno que a Previdêncía" oferece ao trabalhador brasileiro s.ão as filas na madrugada, os hospitais desaparelhados
e sem vagas, a desassistência médica, dentária e a indignidade
_das pensões e aposentadorias, que o obrigam a trabalhar por
toda a vida, enquanto a corrupção e os desvios de v_erbas
são manch~te~_ nos jornais.
- De escândalo em escândalo, nos últimos anos, a Previdência só tein feito aumentar as taxas de contribuições como
fórmula para fechar os rombos nas ~!las contas.
_ -_
_Já é hQra de se exigir um basta neste capítulo da Previ_c;lência. As empresas e trabalhadores não podem mais pagar
essa c'õnfã. pes~da. E _9 Paí~_,_ sob pena de jamais colocar o
Pé na-tão armejada modernidade,_precisa reverter esse quadro,
diminuir a carga imposta aos contribuintes, estancar a sangria
nas- verbas do INSS e, acima de tudo, oferecer benefícios
digno~ !=le cidadãos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

Concedo a

O SR. LQURIVAL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ninguém que conheça um pouco do Nordeste, por conveniência,
estudo ou curiosidade turística pode ser iridiferente a Paulo
Afonso, município Onde está situada a histórica e famosa cachoeira de mesma denominação, onde funciona a hidrelétrica
administrada pela Chesf e que ilumina e movimenta o progresso no Nordeste.
Paulo Afonso, além de_ importante pela geração de energia, é uma atração turística de rara beleza pelo cenário que
apresenta, constituindo-se, pelo lado da Bahia, juntamente
com _Itabaiana, do lado sergipano, importantes pólos de influência para toda a regiãO de confluência dos estados_
O estado em que se encontra a BR-235, principalmente
num trecho que liga o Município de Carira, em Sergipe, a
Jeremoabo, na Bahia, requer uma providência urgente do
Go-'llC:rno Federal, através do DNER. _ Alguns municípios, como Coronel João Sá e Pedro Alexandre estão sendo bastante
prejudicados em_ suas economias, ·devido _às dificuldades de
escoamento da produção, contribuindo este isolamento para
~_proliferação da criminalidade nesta área de .alto sertão.
Alguns trechos da BR-235. estão sendo mantidos, paliativamente, pelas prefeituras municipais, entretanto, o trecho
referido_, entre Carira, em Sergipe, e Jeremoabo, na Bahia,
num ·percurso de 74 km, está na responsabilidade do DNER.
Desde _a divisa entre a _Bahia e Sergipe, até Juazeiro,
este longo trecho não tem recursos previstos no orÇamento
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deste ano, o que requer um esforço conjunto de prefeitos
e governos estaduais. __
_
_
Para o aperfeiçoamento da malha_ viária da região toma-se
indispensável, a médio prazo, a pavimentação asfáltica de
todo o trecho baiano da BR:-235, juntamente com o asfaltamente da BR-110, entre Jeremoabo e Cícero Dantas, e o
trecho da BR-116 entre Tucano e Ibó, na fronteira com Pernambuco, conjunto de obras que beneficiaria consideravelmente todos os municípios compreendidos nesteS percursos.
Peço, Sr. Presidente, a transcrição com o meu pronunciamento da nota publicada em A Tarde, de 6 de maio corrente,
intitulada "BR-235, reivindicação-da Bahia e ~ergipe".

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
BR-235, REIVINDICAÇÃO
DA BAHIA E SERGIPE
O abandono a que o Governo Federal relegou, faz_ muitos
anos, a BR-235, sobretudo no trecho entre Carii'a, em Sergipe,
e Jeremoabo, na Bahia, vem causando prejuízos a toda a
região que tem Paulo Afonso, no lado baiano, e Itabaiana
e Aracaju, do lado sergipano, como pólos principais- de influêricia. Os reflexos negatiVOS- Imlis- -diretos se fazem sentir
sobre os Municípios de Cel. João Sá e Pedro Alexandr_e, por
força de um isolamento que afetá suas·eoonõm.ias-com as
dificuldades de escoamento-da produção agropecuária e ainda
favorece a crimin-alidade com os obstáculos para as operações
contra o banditismo.

XXX
Paulo Afonso sofre as limitações dos fluxos turístiCOs pi-ocedentes de Aracaju e do Sul do País, que poderiam ser facilitados se esse segmento da BR-235 já estiVesse asfaltado ou
pelo menos tivesse uma conservação pelo DNER que viabilizasse, mesmo nos períodos -chuvosos, o tráfego de veículos.
Isso evitaria o percurso- beni" mais- extenso- via Canindé do
São Francisco, qeneficiando também Aracaju c-om· as facilidades que turistas de estados mais ao norte encontrariam
para visitar a atraente capital sergipana, depois de uma passagem por Paulo Afonso, que se prepara para ser um dos importantes centros turísticos do Nordeste.
Pode dizer-se que a BR-235 ainda não fiCou pcir completo
intransitável pelos esforços que prefeituras muniCipais-desenvolvem para reparar os trechos mais danificados, a exemplo
do que acontece entre Malhada Nova e Canché, que vem
sendo conservado pela Prefeitura de Jeremoabo. O mais grave
é que a BR-235, desde a divisa BAISE até Juazeiro, ou seja,
ao longo de todo o seu traçado, não tem recursos-no Orçamento deste ano, fato que está a merecer a mobilização -dos
governos de ambos os _estados _e das prefeitUras e-lideranças
políticas regionais para que- séJa- coi"rig:ido tão irijusfificado
descaso.
Teoricamente, os 74 km entre Carifá_(SE) e Jeremoabo
(BA) continuam com· a l"esponsabilidade federal de conservação;-através do DNER, enquanto de Jeremoabo a Canudos,
temporariamente, o Estado da Bahia responde por essa obrigação, mas isso apenas de modo formal, pois não _yêm__ sendo
executados pelo Derba os necessários servíços de reparos,
ficaildo tudo na dependência da eventual_ colaboração das
prefeituras. No momento-em que se agrava a estiagem na
região, atravessada pela BR-235, as obras de recuperação
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teriam a vantagem adicional de oferecer trabalho a centenas
de sertanejos que não mais encontram emprego naS fazendas,
ora prejudicadas pelo rastro de devastação da seca· propriamente dita ou verde.

XXX
Esses serviço_s ernergenciais que melhorariam- aS condições de tráfego e injetariam recursos noS diversos municípios
hoje com suas economias em frangalhos deverão ser completados, a médio prazo, pela pavimentação asfáltica de todo
o trecho baiano da BR-235, providência que, completada com
o asfaltamento da BR-110, entre Jeremoabo e Cícero Dantas,
e da BR-116, entre Tucano e Ibó, na fronteira com Pernambuco, formarão uma consistente malha rodoviária no nordeste
_baiano, com vantagens que se e.stenderão aos municípios sergi-panos fronteiriços com- a Bahia.
Para tanto, urge a mobilizaçã-o dos governos e das lideranças de ambos os estados, através de ações junto ao_ Gov_erilo
Federal que deverão tOrnai-se umi _i"Pti:oa daqui por diante,
no contexto de um federalismo mais al).têntico e dinâmico,
centrado na defesa dos interesses comuns de unidades federadas _ou de regiões nela situadas. Tal procedimento se toma
ainda mais viável quando Sei-gipe e Bahia são governados
por homens público_s_ afinados por uma mesma estratégia de
luta nq sentido de assegurar o pleno desenvolvimento do Nordeste.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) palavra ao nobre Senador Amir Lando.

Concedo a

O SR. AMIR LANDO (PMDB -RO. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Da Política Agrícola, da Fome e do Desperdício
Revogam-se as disposições em contrário -"Ne_sta terra, em se plantando, tudo dá."
Abril de 1500
"Nesta terra, em se plantando, muito se perde"
Junho de 1991
Sr. Presidente, Srs. SenadOres, o profeta de-lei ii.provaao
pelo Congresso Nacional, que dispõe sobre a política agrícola
nacional, compõe-se de 109 artigOs que fixam os fundamentos,
definem os objetivos e as competências instituciori.3iS. preVêem
recursos e estabelecem ações e insti}.lmentos relativos às entidades agropecuárias, agroindustriais e de planejamento das
atividades pesqueira e florestal.
Quem presenciou ou participou· díietamente das discussões das alternativas para o desenvolvim~nto rural do País
sabe que o conteúdo do documento final está distante das
aspirações da grande maioria da população rural brasileira,
ao não incluir instrumentos que propiciem; de fato, mudanças
na estrutura de posse e de uso da terra.
Descontados os conhecidos e comuns "eSta lei entra em
vigOr na data de sua publicação'' e ''revogam-se as disposiÇões
em conti"ário", dos 107 artigos restanteS apenas 45 -não sofreram qualq_uer veto do Poder Executivo, Mesmo considerando-se as exaustivas discussõeS no COitgriiSsó sobre a matéria,
46 artigos foram vetados totalmente e 16 de forma parcial.
Mais que um exercício de natureza quantitatiVa;--à medida
que 60% dos artigos forani atirigidos, é importante refletir
sobre cortes a questões de fundo e analisar as suas poss"íveis
razões. Obviamente, a questão quantitativa iriforma que O
projeto fOi modifiCado' na sua estrutura. Entretanto, dois pontos devem ser ressaltados.

/
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Em primeiro lugar, o projeto aprovado ·pelo Congresso
expressa mais de perto o conteúdo comumente manifestado
pelo Ministério da Agricultura. Os vetos, na suã esséncia,

parecem refletir o pensamento do MinistériO da- EConoffiia.
O que se deduz, portanto, é que o inStrumento le_gal que
objetiva nortear a problemática rural brasileira traduz-se numa
discussão intefna ao pTOprio-POder ExectidVO: - --Em segundo lugar, salta aos olf!qs
·preocupaÇõeS -do
Executivo em vetar artigOs que Se referem à sítuação e ao·
conhecimento público S()breo abastecimento illttino e, vale
dizer, o papel do Governo-DO COnsumo alfffient3i- da populaÇão
brasileira.
- - O capítulo VIII, que trata das questões rCiadonadas à
iriforrnaÇão agríCola, mantém, apenas, a montagem de_ um
sistema com dados sobre a previsão de sarras, preços pãgos
e recebidos pelo produtor, valores e preços de exportação,
custos de produc,tão, além de informações sobre meteorologia
e climatologia. E vetado, integralmente, o conhecimento público sobre o balanço de oferta e demanda de produtos agropecuários, que inclui" estoque in'ié:ial, produçãO tOtal, Oferta global, reservas, perdas, consumo; ex:cedentes, exportação, -importação e estoque finaL É vetado, também, o conhecimento
do volume de estoques públicos reguladores _e e_stratégicos,
discriminados pot produto tipo e localização, ·além de dados
sobre armazenagem e pesquisas em andamento sobre o- assunto.
Também no capítulo IX, qUe" -trata da-produção, da -Comercialização, do abastecimento e da armazenagem, os artigos
relativos ao abastecimento interno eàs possibilidades de atuação do Gáverno- Federal através de uma política de estoques
reguladores e estratégicos, fofani~ígUaTqtentCIDUtilados_(ape
nas dois dos doze artigos não sofréram qualquer modificação).
O Poder Público ·sabe que o tema alimentação e nutrição
assume, no País, feições··àlarmantes. Afinal, sãó óficlãTS aS
infófinaçóes de pesquisas maiS recentes s05re saúde e nutrição. As principais c_onstatações dão conta de que o brasileiro,
cada vez mais, consome mal e, principalmente, pouco. E a
opinião pública conhece, através principalmente da imprensa,
o descaso do poder público com o tema, refletido, por exemplo, ao lado da falta de uma polítiCa mais efetiva pára segmeri-:..
to, pelos desperdícios de alimentos nos armazéns OfícHlis~ Alguns dados, que demonstram a situação do consumo ~Hmentar
do brasileiro, são reveladores e chamam à reflexão:
- o País possiii~ hoje, em torná de 5 milhões de crianças
com algum grau de ~esnutriç_ão; uma em ~da três crianças
até 5 anos são subnutridas;
- no Nordeste existem -z,6 milhões de cQ.anças desnutridas, com déficits~de proteínas, vitaminas OU: Sais mifl.erais.
Somam-se outros 1,4 milhão do Sudeste;
- 40% da população brasileira (em to i' no de 53,2 nii-lhões) vivem na estrita riliséria (renda familiar per capita até
US$ 150 anuais) ou em situaÇão de pobreza absoluta (renda
familiar per capita abaixo de US$ 30 anuais} o que impossF
bilita, obviamente, uma alimentação adequada;
·
-pesquisa elaborada pelo Ministério da Saúde, através
do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, revela que
um em cada cinco brasileiros corri idade entre 20 e 25 anos
P.Ossui uma altura que pode ser classificada como ' 4nanismo".
E também óbvio que a situação é pior nas-regiõeS iiíãls deprimidas e na população que percebe rendas insuficientei;" para
a aquisição de uma dieta familiar mínima.
---Por outro lado, o que se conhece sobre a situação da
oferta de alimentos básicOs no País,-"íriduindo-se aí os estoques

·as
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públicos reguladores e estratégiCos! Sem se deter em iÍlfor~a-=-··
ções localizadas, alguns dados agregados são merecedores de
destaque: a produção brasileira- de arroz na última safra, foi
de, aproximadamente, 7,5 mi]hóes de toneladas (em casca)_.
No entanto, perdeu-se, apenas- no processo-de comercialização, em torno de_l ,5 milhão de toneladas; Ç>s números rela ti.:.
v0:S aO feijâ9 corteSpondei:n a 2,2 milhões Qe_ t0Íteladas cti
produção e 0,7 milhão de perdas; se somadas as perdas apenas
doS dois priilcipais- produtos de -alimentação__básica observa-se,portanto, uma queda de 2,2 milhOes de iollelãdas. Além desse
volume físicO, o País perdeu, a preços médios de 1989, um
valor superior de_ US$ SOO milhões; se considerada a produtiVidade média destes dois produtos, seria necessário cultivar
e!fl ~orno de 2,3 milhõe$ ~e hectaies de terras adic:;io_najs,
apenas para compensar as perdas na cOmercialização; se acrescentado o milho, por se tratar de importante alimento báslco(humano e animal), os números são os--seguintes,_ para os
3 produtos: 31 milhões de toneladas de produção, 7,5 milhões
de perdas (US$ 1 bilhão) e um total adiciOnitl necessário de
cultivo de 5,2 milhões de hectares. Como se obServou anteriormente, esses números não incluem as perdas no processo de
produção nem o que o consumidor desperdiça via lixo._
Finalmente, e que torna ainda mais g~aye a situação,
são utilizados indicadores médios para estirilar-se o volume
de perdas. Como.s:e sabe, esses índices-_sãO i:nais alai:mantes
~as regiões mais pobres do P"'í~~ ~sto signific.a qúe sê de_sperdiça
mais exatamente onde a fome -é, também, maior.
·
Não_ parece ser necessário enfatizar a relãÇáó eXistente
entre as observações destacadas sobre as carências aliirientares
~~_população brasileira e o desperdício de alimentos básicos
por falta de uma política agríCola adequada que contemple
aSpectos_ normatívos e infra-eStrUtura básica dé comercialização e abastecimento.
_ _
_ · _ -·
__ -~
- Perm~nece, portanto, rio ar ô questionàniento das razõeS
que levaram o Põder Executivo a Vetar o conhecimento público da real situação do_ abastecimento interno. Trata-se, como
_observa, de temática altamente sensível e_ que requer uma
reflexão e um tratamento mais_ adequados.
Se o País depender de um instrumento nÇ~rmativo que
pOssíbilite agilizar o seu potencial de recursos naturais: para
a produção agrícola, certamente_o que resta do projeto aprovado pelo Congresso-nã-o-permite Dada além de pragmatismos,
de promessas pouco fundamentadas e de perplexidades "expost". Uma atividade de risco que, na prática, é sensível à
intervenção pública não pOde permanecer atropelada pela
miopia de instrumentos de curtíssimo prazo. É necessário,
portanto, que se rediscuta um novo inStrumentO mais sísfematizado e duradouro, envolvendo todos os segi;Ilentos_ da sociedade, tendo em vista a sua abrangência. Além disso, .dada
a importância do Estado na definição de políticas e- instrumentoS" para o setor, é necessário que a discu-s-são seja internalizada a nível de Governo e não segmentada institucionalmente, com interesses nem s"e!Jrpre compatibilizados.
Neste contexto, é necessária uma política de produção
qtie po-ssibilite ganhos de produtividade compatíveis com o
crescimento _e as necessidades reais da demanda, ao lado de
uma definíÇãó de instrumentos e recursos que possibilitem
a minimização do desperdício, em· sentido amplo, do que se
produz no País. É lamentável o País pennanecer com déficits
significativos de ingestão de nutrientes quando, apenas para
compensar as perdas motivadas pela má comercialização de
seus.principais produtos (grãos;· oleaginos-as e hortifrutícolas),
necessitarra, segundo estudo recente da Fundação-- João Pi~

se
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nheiro de um Incremento de, aproximadamente, oito milhões
de hectares de terras. _
..
_
___ ___ ___
. __ _
Finalmente, com o recrudescimento da migração rural/ur~
bana que projeta para o ano 2000 uma sitUação onde a·penas
um em cada cinco brasileiros permanecerá no campo, espe~
ra-se que o quadro aqui diagnostiCado se agrave significa_tivamente. Além de deixar de produzir o que consome e de
ofertar o excedente, o migrante, normalmente de baixa renda,
aumenta a pressão por produtos_ alimentares cada. vez mais
escassos e, conseqüentemente, mais caros.
·
_
É neste sentido que se coloca, cada vez mais, a necessidade de se promover uma ampla redistribuição da riqueza
no País, acompanhada de uma reestruturação agrária e comuma conseqüente melhoria das condições de vida -da população. Envolve, portanto, a necessidade de mudanças qu_e resultem na obtenção plena da cidadania.
Era o que.eu tinha a dizer, Sr. Presidente._(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Moisés Abrão.
O SK. MOISÉS ABRÁO (PDC - TO. Prolúiilcia
guinte discurso-.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando,
há alguns dias atrás, afirmamos· desta ~ribuna que o _Vov:ernador do Tocantins era· urif- homem completamente- uespreparado para conduzir os destinos do nosso sofrido_ povo, a
muitos pode ter parecido um exagero de nossa parte. A outros
pode ter parecido serem palavras movidas por um partidarismo cego, que leva às inconseqüêncfas das afirmações levianas.
Melhor para o nosso estado que estivésSeinoS- eiig-anados;
mas, não. Aos que tiveram dúvidas quanto à realidade das
nossas acusações, encarregou-se o próprio Goyernador de dissipá-las, em recentes declarações estampadas na última edição
do semanário Jornal do Tocantins, de 11 a 17 de junho, que
passo a reproduzir para que a Nação compartilhe do estarrecimenta de todos quantos ·delas tomaram conhecimento:
"O Governador Moisés Avelino, admitiu- na semana
passada, em entrevista coletiva à imprensa, que está efetuando demissões por perseguições políticas: "eni -alguns
casos não há como negar não", disse o Go~vernador, justificando: «as nossas demissões, eu falo abertamente, têm
funções administrativa e polítíCa.- A demissão política é
aquela em que o Governo _acha __que aquela função não
pode ter adversários". Segundo Avelino, esse tipo de_Comw
portamento só mudará "quando mudar a cUltura política
nossa". (Grifo nosso.)
Pasmem, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Já em 1915, segundo o acórdão do Supremo Tribunal
Federal, citado pelo mestre ThemfstoclesBrandão Cavalcanti,
aquela colenda Corte de Justiça ensinava magistralmente:
"Absurdo inqualificáVel, ocasionando a mais revoltante injustiÇa; -seria érltender qu~ daquele modo se deixou
ao superior hierárquicO- d direito de derilitir-liVferriente
os funcionários, jUStificá.ndo-se, destarte, a destituição
por interesSes de ordens partidárias ou por motivos peSw
soais."
De lá para cá, sã_o_ incontáveis as-decisões no ~entido
de_ que a estabilidade dos servidores não pode ficar subordiw
nada ao arbítrio do governante_ do momento, _ _
Pois bem, setenta e seis anos se passaram e a lição não
foi apreo.dida pelo Sr. Moisés Avelino, que ainda procura
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isentar~_se da própria culpa para jogáwla p.uma pseudocultura
EQlítica do nosso povo quej~stificaria sua irresponsável atituw
de. Nada disso, Sr. Avelino. Essa não é a _cultura da nossa
g_~rtte. __ ~l~ é~ sua cult~ra, a cultura de quem, não obstante
ter tido a oportunidade de aprimorarwse, inclusive em sua
ineXpressiva passagem pela Câmara dos Deputados. fez quesw
tão de manterwse no completo obscurantismo intelectual que
o leva a dizer asneiras como essas. Caso contrário, teria comw
preendido, pela obviedade da_ conclus_ão, que os preceitos
constituci_onais inseridos na Carta Magna quanto à adminisw
tração pública e seus servidores não são gratuitos, mas simcolorários de um longo e pacífico entendimento da cultura
jurídica nacional, confirmados por copiosa jurisprudência dos
nosso_s_ tribunais e traduzidos em lei por políticos inveStidos
nas fun_ções legislativas.
M~s parece que ao nosso Governador _não basta a uniforw
midade encontrada na dou_trina, na legislação e na iurisprJ.!w
dência, de fácil acesso_ aos alfabetizados_ e, quiçá, assimilável
até pelos analfabetos_que se guiam pela bússola do bom senso.
Poderia S. Ex~ arguir, a seu favor, que todas as demissões
são. legai~~ como conseqüência da demissibilidade ad nutum
que caracteriza os cargos em comissão. Do ponto de vista
formal 4o din:;ito, nada a contestar; mas 1_1ão se esqueça de
que se o Estado deve subordinar-se ao direito, este deve estar
sempre a sery:iço da Justiça.
--E -que jUstiça é essa, que penaliza com o desemprego
milhares de chefes de família, -pela simples suposição de não
terem rezado na sua cartilha política? Ainda que fosse comprovada essa diversidade de posicionamento político, nada justiw
fica a perpetuação dessas animosidades no ctirso do tempo,
impondo-se, destarte, a concentração de todos os pensamenw
tos _na tarefa maior da construção de_ um estado em que a
mesquinharia não tenha lugar, em que se garanta a liberdade
de pensamento, em que_ a oportunidade de bem servir não
seja só privilégio dos vencedores de uma democrática disputa
eleitoral.
· Se o_ Governador atual rec_ebeu como legado um regime
jurídico que favorece as_ injustiças, caber-lhewia sanar essas
írregularidades que burlam nosso ordenamento maior, forjando uma situação perene de instabilidade para os pobres servidores cingidos à condição dos cargos em comissão, nos quais
pouco importa o tempo de serviço prestado com eficiência
e honestidade, a assegurarwlhes, como deveria ser, a segurança
da cqi!~inuid~de do sustento das suas famílias.
Se, lamentavelmente, a gestão anterior furtOu-se a esse
elementar dever de proteção aos servidores da administração,
~ra de se esperar postura diferente da atual, ainda mais quando, insatisfeitos COm a situação a que estavam relegados, é
de se supor que sua grande maioria tenha sufragado os nomes
da oposição nas eleições passadas, esperançosos que deles
obtivessem maior F'espeitO à sua cidadania.
Infelizes conterrâneos[ Tendo o Governo anterior pecado
. por não dotar o estado de quadro permanente de servidores
estáveis, o atual, ao revés de acudi-los na desgraça, mostra-se
insaciável na sua sede de ampliação do clientelismo eleitorall
Pouco se lhe dá, se há um evidente divórcio entre a lej
estadual e o princípiO- constitucional a que deveria subordinarwse. ~ É total o seu desprezo pelo imperativo de que a autonomia
dos estados deve conciliar-se com as limitaÇões estabelecidas
na Constituição Fed~ral, no que se refere ~o regime jurídico
dos funcionários púbJicos. As favas a valorização do sistema
de mérito; dane-se a impossibilidade de se atingir a estabili-
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dade por todoS desejada; ignorem-se os consagrados_ direitos_
fundamentais da liberdade de consciência e das convicções
políticas.
Tudo isso debaixo de um cinismo revoltante em que,
para nossa vergonha, tudo é admitido publicamente, sob_ a
justificativa de ser parte integrante e natural da nossa cultura
política.
- -- -- - Pois bem, tentemos mais uma vez melhorá-la, embora
de antemão sabendo da inutilidade de se arremessar pérolas
aos porcos.
O Sr. Governador deveria tentar compreender, que nada
jUstifica essa generalização de cargos em comissão, vale dizer
de confiança, que cOmpõem o qUadro de servidores implantado no estado. Os cargos em comissão, para serem declarados
em lei como tal, devem revestir-se de natureza especial que
justifique o seu pfovímento sem conCurSo público. Ampliar-se
desmedidamente o seu uso é a transformação da ressalva contida no inciso II, do art. 37, da Constituição Federal em norma
geral, o que se c~nstitui num flagrante desresp~ito a~)s objetivos de limitação do arbítrio ali colimados, qual seja o de
evitar fiquem os servidores à mercê da previsível alternânda
dos triunfos polítiCO-partidários.
Se o concurso realizado pela administração anterior foí
contestado na Justiça, aguarde-se serenamente a de.cisão ~o berana daquela Corte, esquívando-se de aproveitar-se do interregno até o julga~ento para jogar na rua da amargura milhares
de conterrâneos ínocentes. Se a medida não fere a lei, fere
algo que está acima dela, a dignidade de cidadãos honrados
que mergulharão ainda mais fundo na crise social que lhes
exige sacrifício há tan~o tempo.
A prudência é a melhor conselheira das administraçõe-s~
e ela está faltando por inteiro na átti.al. Demissôe-s !:(nomeações
por atacado não podem levar a bom termo os serviços que
o povo espera receber do Governo. Consegue-se, -desta forma
ferir desumanamente em duas frentes: na dos agentes demitidos e na deterioração dos serviços prestados a uma coletividade já inteiramente abatida pelas carências de tanto tempo.
Assim, embora desejássemos o contrário, não há como
deixar de pintar-se com cores escuras o atual quadro político.:.
administrativo do Tocantins. Evitemos, no entantO, a contaminação pelo pessimismo. A noite de trevas, por mais longa
possa ser, será sempre secundada pela irradiação das luzes
de um novo dia. Aguardemos esperançosos, pois o povo da
minha terra merece uma alvorada preservadora dos seus direitos e das suas liberdades essenciais, hoje sofrendo o mais
tbtal desrespeito por parte do insensível ocupante temporário
do poder.
Esse Poder Executivo, que pensa ter riCqlr6j)'Fió--afbítrio
o salvo-conduto para as reiteradas afrontas·aos direitos individuais e coletivos, que exorbita das suas funções políticas quando massifica demissões po-r odioso partidarismo, há de ser
fulminado nos tribunais pelas sábias decisões restauradoras
da Justiça.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente~-{Mu1t0 beril!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Toncedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKlN (PDT -s<:::-Pr_onuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. senadOres, ensinava
Tocqi.leville, no século passado, que "A história e uma galeria
de quadros onde há poucos originais e muitas cópias". A
tese não poderia ser mais apropriada para explicar o vigoroso
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ressurgimento do Liberalismo no mundo, depois de um recesso de cerca de 70 anos. Durante esSe período, experimentou-se
de tudo um pouco_, das economias planificadas ao capitalismo
mediado por forte intervencionismo estatal, sem que se chegasse a uma fórmula adequada de como agir para estimular
a geração da riql!eza e, ~imultaneamente, incorporar a temática social.
Transvestida de neolióeraliSmo, a doutrina que foi coli~
temporânea do capitalismo, na ausência-de receita melhor,
passoU a ser considerada em nossos dias como alternativa
para reorganizar as ecoifomiàS desestruturadas tanto de países
capitalistas como socialistas, uma--espécie de senha parã"_recuperar a economià de mercado, presumivelmente sepultada
pelo império do Estado ar.> longo de tantas décadas. É com
essa roupagem que os Estados Unid()S, Inglaterra, Argentina
e Brasil se dispuseram a empreender uma viagem em busca
da eficiência perdida e resgatar leis e princípios prevalecentes
numa época em que a civilização tinha parâmetros bem diversos dos atuais.
O empenho com que especialistas e políticos passaram
a defender a liberalização da economia brasileira se funda,
portanto, na premissa apressada. No questionável de que não
estarilos sós nessa aventura, mas na boa e válida companhia de países que, como os Estados Unidos, dispõem do maior
currículo de economistas laureados com o Prêmio Nobel, ou
da Inglaterra, berço do ideário liberal. Infere-se, desse procedimento, que continua a render efeitos a declaração de que
"o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil",
cunhada no_ apogeu do colonialismo cultural a que fomos expostos em passado não muito distante.
- No entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é exatamente à conta dos desastrosos resultados das políticas liberalizantes implementadas por essas nações, que tememos pelo
que possa acontecer à já fragilizada economia brasileira ao
enveredar por esse caminho, e pelos efeitos sociais de mais
uma crise que sua adoção possa suscitar. Não é difícil admitir
a sedução que a teoria de direito natural exerce sobre um
segmento expressivo da sociedade, após anos e anos de forte
intervenção sob r~ no~S<:lS vidas e nossos negócios;
- -Princípios, como a auto-realização da economia de mercado, sem as amarras arbitráriaS cfúe lhe foram iritpostas, a
par de- coexistênCia com um gõvei"nó juridicamente limitado
-ou seja, o estado mínimo e a liberdade máxima de iníeia:tiva
- soam·como alvarás de soltura-num País onde os congelamentos de preço:s constituem rotinas económicas, o confisco
de ativos financelros·converteu-se àlternativa para o enxugamento do meio circulante, entre outros instrumentos de política económica abusivamente utilizados, entre nós, a pretexto
de. sanear a economia.
Porém, mesmo posto como modelo acadêmico de desenvolvimento e modernidade, o liberalismo não passa de um
quadro ultrapassado que se busca plagiar, sem que se atente
para as novas circunstâncias erit- qu_e_ o:-mundo se insere. Com
efeito, o bem-estar social e a boa distribuição de renda prevalecentes na grande maioria dos países capitalistas desenvolvidos
não se deveram, ç:omo equivocadamente supõem alguns liberais, ao livre jogo das forças de mercado, mas, sim, às medidas
tributárias e previdenciárias tomadas pelo poder público, em
decorrência das pressões coletivas, particularmente da ação
dos sindicatos.
Pode-se pensar como muitos o fazem, que a doutrina
liberal foi decisiva para o surgimento e a consolidação das
grandes democracias ocidentais, assegurando as bases de u~a
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política económica compatível com os compromissos de justiça
social reclamados pelo conceito de cidadania. Porém, a simplificação a que é usualmcrit_e submetida, em prejuízo do amplo
contorno histórico em que se desenvolveu, concorre para
transformá-la em panacéia universal, apta, ao que parece,
a resgatar das ruínas, economias inviabilizadas por diferentes
opções ideológicas ou __até m~mo- pela incapacidade de geri-las.
A despeito da clareza desse entendimento, o então_ Presidente Ronald Reagan optou pelos ideais liberais ao administrar a economia americana durante os oito anos de seu
governo. Iniciando com uma gigantesca recessão a era que
ficariã-Conhecída como reaganismo- cujos efeitos foram -compartilhados por meio mundo, entre os quais, naturalmente,
o Brasil- ele ofereceu a quem qeisesse ver, o exemplo acabado de como tentativas de ressuscitar modelos económicos nem
sempre tão bem assimiladas pela realidade. Como urna ressalva: em função do dinamismo da economia americana, os efeitos não foram tão perniciosos como seriam·em-·países que,
como o nosso, enfrenta seu limite de resistência e acumula
um incalculável déficit social.
Com a recessão, que exteriorizou o paradoxo e-ntre a
doutrina liberal e o intervencionismo do Estado, Reagan providenciou o saneamento da economia - aliás, a exemplo
do que vem sendo promovido entre nós, com bastante êxito
- como ponto de partida de uma política que danificou as
bases da economia americana. Não se trata de conclusão leviana, mas da abalizada opinião do economista Jonh Kenneth
Galbraith, um crítico-sem ressalVas dessa opção que, em seu
ponto de vista, deixou de considerar variá~eis importantes
e tornava corno pressuposto o fato de "Deus ser um. sp_lícito
membro do Partido Republicano" e _fa_lar através das obras
de Adam Smith, David Ricardo e Herbert Spencer.
·
Nesse contexto, a desregulamentação - qualquer ato
regulatório da economia se c;onverteria ern_atentado ã liberdade de mercado-, angariou largo espaço e foros de modernidade, e à medida que o governo americano suprimia leis e
normas, surgiam e se avolumavam deturpações como a exarcebada especulação finariCeíra _e imobiliária. Com isso, suportes
sólidos do capitalismo norte-americano, como a póupariça e
o sistema de financiamento, foram severamente-·:ningidos;
Wall Street- o coração~ financeiro da América- eiiftentou
inimagínados embaraços, com conseqüências que só a médio
c longo prazos podem ser superadas.
O reaganismo foi além de qualquer expectativa: por força
de teorias tão criativas quanto inexplicáveis, promoveu-se á
redução dos impostos dos mais aquinhoados, sob a argumento
de que o crescimento da produção seria o meio mais ádequado
para fazê-los aumentar. Paralelamente, foram limitados os.
benefícios previdenciários, de maneira a motivar seus usuários
a trabalharem mais para compensar a: redução da assistência
social. Graças a essa estratégica, foi previSível o que ocorreu:
os ricos tomaram-se mais ricos- e, -em natural contrapartida,
os pobres ficaram mais pobres afuda.
Essas e outras questões são colocadas por Galbraith para
demonstrar a inviabilidade do neoliberalisnw como opção pósmodema, ainda que a ilusão de prosperidade tenha chegado,
nos Estados Unidos, inclusive, a servir de chamariz para o
capital estrangeiro, da forma mais inconveniente· poSSíVel. Pr_i:.:
meiro, porque grande parte das inversões efetuadas no pafs
-como exemplo, as origináriaS do Japão-, não foram dirigidas para atividades produtivas, mas para setores que são a
própria essência da alma americana, como a aquisiçãO do
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Rockefeller Center, em New York, e a aquisição da Metro
Goldwin Mayer e da Paramount. Segundo, porque, ao valorizar o dólar como aperte desses recursos, inviãbilizou as exportações e concorreu para elevar a dívida externa e o déficit
comercial a limites críticos, em função das importações em
massa e do correspondente dese_stímulo às atividades produtivas.
Sob a inspifação da então Primeira Ministra Margaret
Tatcher, também a Inglaterra paSsou por experiência semelhante e ainda não conseguiu vencer o impacto negativo de
suas políticas_liberalizantes, caracterizado pela inflaçãO renitente, altos índices de desemprego e c_olapso imobiliário.
Apcistaildo no crescimenfo econômko preconizado pela onda
liberalizante, as novas gerações - que não experimentaram
as agruras das guerras mundiais - deram alento ao mercado
irilóbiÍiário, que experimentou notável vitalidade em muito
pouco tempo, para desabar logo depois, ante maciça inadimplência que acompanhou a recessão britânica.
NãO é preciso aprofundar a análise das economias americana e inglesa -os países mais proeminentes dO miuido ocidental a recorrer ao liberalismo, para evidenciar o descompasso entre o que se pretendia e o que foi conquistado. Até
por que, a não ser pela contribuição que deu para transformar
o estudo das atividades económicas em ciência, mediante a:
consagração de normas universalmente compreensíveis e aCe"i:.
tas, como as leis da oferta e da procura e dos rendimentos
decrescentes, o liberalismo da enciclopédia tem pouco a ver
como doutrina que, dois séculos depois, é posto como tábua
de salvação em contextos sociais tão diferenciados.
S9a bem, Sr, PresfQ_ente e Srs. Senadores, dizer-se hoje
em dia que somos liberais, porque seu sentido ampliou-se
para abrigar o conceito de quem é generoso, é partidário
de opiniões avançadas, anl.p1as, tolerantes _e_ livres. Mas como
é possível falar em liberalismo, em sua noção mais ampla
quando, excetuados apenas alguns pafses, o que se observaem escala universal é a prevalência do neomercantilismo e
do protecionismo tarifâiio, o fortalecimento dos monopólios
e dos oligopólios? As_ sucessivas rod~das_ de negOciações do
GATT --Acordo Gera_l de Preços e Tarifas-, sern a convergência de opiniões que separa a retórica, foram do entendimento e da cooperação entre os povos das decisões propriamente ditas que convenham aos variados interesses.
- Iludem-se também, deliberadamente ou não, aqueles que
apontam o fenômeno dos "tigres asiáticos" como produto
do neoliberalismo, visto que a presença do estado foi decisiva
para o crescimento de pilíSes como a Coréia do Sul, Taiwan.
Cingapura, etc. Ao coordenar o planejamento, garantir o financiamento, administrar o câmbio e, sobretudo, ao bloquear
o__ acesso dos bens e do investime_nto direto estrangeiro no
mercado iiú:e"rnaciOnal, o governo dessas nações proporcionou
o instrumental que as transformaria, ao lado do Japão, no
maior fenômeno económico da s-egunda metade deste século.
Ninguém questiona o fato, por exemplo, de que ao longo
das últimas décadas o Estado brasileiro avançou sobr'e funções
que não lhe competiam. Igualmente, recorreu ao protecionismo do mercado interno contra a franquia indiscrimidada
a produtos estrangeiros, a exemplo do que fizeram os países
desenvolvidos para alcançar esse patamar económico. Mas
fõi em funÇão de~sas políticas,- aliadas ao vigorcrso-·estímulo
ao cfe~fclmento económico, que os anos 70 demonstraram ela:'
ramente que, se fosse mantido o mesmo ritffio de desenv_olvimento verificado neSSe perfodo, o Bra5;il não demandaria
mais do que 27 anos para atingir os 10 mil dólares anuais
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per capita9 convenção que delirriita ·a frontefra entre os países
desenvolvidos e subdesenvolvidos.
A derrocada verificada na década de 80, acarretada pelas
políticas restritivas àdotadas por inspiração do FundO Monetário Internacional, jogou esse prazo para 245 anos, segundo
cálculos da Fundação Getúlio Vargas, publicados na revista
Conjuntura Económica. Com isso, demonstrou-se que há caminhos e caminhos para chegar-se ao desenvolvimento e que
a recessão e o conseqüente desemprego correspondem a atalhos que, seguramente, não levam ao cres_cime~t_() !!~~_pro-duzem quaisquer efeitos posítivos.
· Ao optar por manter invertida a equação do desenvolvimento, cego ao poderoso exemplo dos "tigres aSiátiCOs",
e seduzido pela onda liberalizante que tanto estrago já causou
em outros países, o Governo Collor sepulta, ou pelo menos
posterga as esperanças daqueles que o levaram ao· Palácio
do Planalto, e por lamentável ironia, constituem a grande
mas_sa de desvalidos e os mais vulneráveis a- opções_ como
essas._
A impressão que nos fica é de que estamos embarcando
numa nau sem rumo. Os modestos resultados obtidos pelo
Presidente Collor em seu primeiro ano âe governo, a despeito
dos potentes meios de que se utilizou, são evidências muito
fortes para serem ignoradas. Especialmente quandO se :::ampara a visível contradição entre a preconizada liberalização
e a prática intervencíoirista adotada, que dá base ao clima
de incertezas em que hoje vivemos.
Não é outra a interpretação que permiterr.tos "fafos. O
Plano Collor I reflete paradoxo fielmente repetido em sua
segunda visão e o recém-lançado Projeto de RecOnstrução
Nacional, que condensa as esparsas idéias e propostas-de governo, demonstra que o liberalismo continua a ser a peça-·
de resistência da administração pública.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, cabe ao Governo a grande responsabilidade de proceder à modernização do País, sem
as violências ou ós Sobressaltos que nos têm sido servidos
regularmente. À vista de tantos e tão vigorosos exemplos
de como o neoliberalismo pode produzir resultados opostos
aos esperados, vale a advertência para que não embarquemo-s
numa miragem que, ao invés de resolver nossos grãves problemas, podem agravá-los ainda mais.
,
Vale lembrar, ainda, que a primazia da ordem espontânea
sobre a ordem formal não proporcionou a paz, a harmonia
ou o bem-estar da humanidade; ao contrário, fõrili:D.fou a
discórdia, as crises e as guerras, que permeiam Com re"gular
freqüência a história do capitalismo. A eficie-nte aÇâo- do Estado moderno, ao sobrepor-o· interesse coletivo sobre o individual, granjeou conquistas que constituem marcos da história
contemporânea.

Quinta-feira 20 3527

To_dos temos pressa em superar os obstáculos e vencer
os desafios que mantêm o País irremediavelmente atrelado
ao Terceiro Mundo. Mas não nos esqueçamos do que ensinaVa
Cervantes, em Dom Quixote: "U:ffia- das.caracieríStT.Cas-daprudência é que o que se pode fazer por bem, não se faça
por mal".
Era o que tinha a dizer, Si. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Não há mais
oradores inscritos.
- -Nada mais havendo a tratar, vou encenar os trabalhos,
-convocando os Srs. Senadores para a sessão extraordinária
a realizar-se hoje, às 18 horas e 32 minutos, com a seguinte.

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 41, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281
-·do Regimento Interno)
·
Discussão, em turno único, do projeto de ResoluÇao nço
41, de 1991 (apresentado pela Comissão deAsauntos Econó·
micos como conclusão de seu Pare_cer n9 189- A, de 1991),
-que autoriza a União a celebrar operação externa de natureza
financeira relativa_aos juros da dívida externa, junto aos bancos comerciais, devidos no período de julho de 1989 a dezembro de 1990, e dá outras providências___
-2Discussão, ern turno único, do Parecer n9 178, de 1991,
da: ·comissão de Constituição, "Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n' 130, de 1991 (n' 232791, ·ria origem), de 21"de "
maió do corrente ãno-, pela qual o Senhor Presidente da RepUplica submete à deliberação do Senado a escolha do nome
do Almirante-de-Es-quadra José do Cabo Teixeira-de Carvalho
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar,
na vaga destinada a Oficial-General da Marinha, decorreitte
da aposentadoria do Ministro Roberto Andersen Cavalcanti.
-3DiScussão, em turno único, do Paracer n? 181, d_e 1991,
da Comissão de Assuntos Económicos sobre a Mensagem
n' 137, de 1991 (n' 250/90, na origeniT, de"31 de maio do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do doutor Cincinato Rodrigues de Campos, para exercer o cargo de Diretor
de Administr_aç_~_o ':_i_<:_~anco ~entrai do BrasiL
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --'- Está encerrada a sessão.
(Levanta~se-a sessão às 18 horas e 30 minutos.)
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Sessão, em 19 de junho de 1991

Sessão LegislatiV(l Qrdinária, da 49~ Legislatura
EXTRAORDINÁRIA

Presidência dos &s. Mawo Benevides, Alexandre Costa e Dirceu Carneiro
ÀS 18 HORAS E 32 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENPROJETO DE LEI DO SENADO N• 227, DE 1991
TES OS SRS. SENADORES:
- -Isenta de taxas e impostos, no período de 60 dias após
Affonso Camargo - Alexandre Costa - Alfredo Cama constatação da irregularidade, a importação de veículos
pos- Almir Gabriel- Aluizio Bezerra- Amazoníno Menautomotores fabricados no exterior, desde que, no País,
se cobre ágio para. a aquisição de congêneres nacionais.
des - Amir Lando - Antonio Mariz - Áureo Mello Carlos Patrocínio - César Dias .,.- Chagas Rodrigues - Cid
O Cohgress-o Nacional decreta:
Sabóia de Carvalho - Coutinho Jorge - Dario Pereira Art. 1~ Fica isenta de quaisquer taXas e-impostos a imDirceu Carneiro - Divaldo Suruagy -, Eduardo Suplicy --portação de veículos automotores de fabricação estrangeira,
Elcio Álvares - Esperidião Amin - Epitácio Cafeteira sempre que no mercado interno houver cobrança de ágio -na
Fernando Henrique Cardoso -Francisco Rollemberg- Ga- venda de veículos nacionais.
ribaldi Alves - Gerson Camata - GLiilherme Palmeira Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena
- Hydekel Freitas -Iram Saraiva -Irapuan Costa Júnior
- João Calmon -:_-João França - João Rocha - Jonas
Pinheiro- Josaphat MãrinhO --José Eduardo- José Fogaça
-José Paulo Biso! -José Richa- José Sarney~- Júlio
Campos- Júnia Marise - Jutahy Maga!hães -LaVoiSier
Maia- Levy Dias- Louremberg Nune~ Rocha- Lo-u!lval
Baptista- Lucídio Porte lia- Mansueto de Lavor -~Márcio
Lacerda - Marco Maciel- Mário Covas-- Marluce Pinto
--Maurício Corrêa - Mau_ro Benevides -:- Meíra ~ilho -

Moisés Abrão- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson
Wedekin- Ney Maranhão- Odacir Soares- Onofre Quinan - Oziel Carneíro -'Pedro Simon - Rachid Saldanha
Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito
- Ruy Bacelar- Teotónio Vilela Filho- Valmir Campelo
-Wilson Martins.
-

§ 1<>

A oficialização da e:x.istênciã do ágio caberá aos

Procons, com base na comprovação de denúncias feitaS por
consumidores, associações de defesa do consumidor e noticiário da imprensa (jornal, rádio e televisão).
·
§ 2~ A vigência da isenção será de 60 (sessenta) dias,
a partir do pronunciamento oficial do respectivo Procon.
§ 39 O benefício da isenção abrangerá as pessoa-s, jurídicas e físicas, com endereço permanente no município em que
-- for comprovada a existência do ágio.
Art. 2"' A isenção prevista no artigo anterior rião atingirá- aS concessio_nárias ou- fábricas de ve_ículos instaladas no
País.
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na- data de sua publicação.
- Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
É cOmum em nosso País, principalmente nos momentos
de desa_b~stecimento, o surgimento de uma verdadeira chaga
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Co~ta) - A lis)a de
presença acusa o comparecimento de 75 Srs. Se nadare&. Ha- _ no coméicio de veículos automotores, que é a cobrança de
ágio para a sua comercialização. Os_ veículos desaparecem
vendo número regimental, p.eclaro abert~ ~sessão. .
do mercado, seja pela queda acelerada da fabricação_ ou pela
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos_ trabalhos.
sonegação de vorazes comerciantes, e o·resultado é a cobrança
o- Sr. 1o Secretário procederá à leitor<:~. do Expediente.
de preços bem acima da tabela, sob o manto do chamado
É lido o seguinte.
"ágio".
Uma forma de se combater o problema é a livre concorrência,
com a vantagem da dispensa de \ntermediários, com
EXPEDIENTE
as ve-ndas se processando diretamente _aq consl_lmiQ.9I,- com
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
o benefício, ainda e, principalmente, da isenção de taxas e
outros quaisquer tipos de impostos.
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
Sala das Sessões, 19 de junho de 1991. -Senador Gerson
N' 147/91 (N' 283/91, na origem), de 18 do corrente,
Camata.
referente ao Projeto deT.ei n' 5, de 1990- CN, que comple-·
(À Comissão de Assuntos Económicos- decisão termimenta e introduz alterações e!Tl dispositivo da Lei de Diretrizes
nativa.)
- ------·Orçamentárias (Lei n' 8.074, de 31 de julho de 1990).
~PROJETO DE LEI DO SENADO N• 228, DE 1991
(Projeto que se transformou na Lei n'-' 8.193, de 18 de
junho de 1991.)
Concede pensão especial a Francisco Paula CâÔ.dido e
dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Co•ta ) - 0 Expediente lido vai à publicação.
.
O Congresso Nacional decreta:
Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. lo SecreArt. 1" É concedida a Francisco Paula C4ndido uma
tário.
pensão especial mensal de valor correspondente a 20 (vinte)
":ezes o maior salário vigente no País.
São lidos os seguintes:

-.;;.

-.' ... :'-
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Parágrafo único. EsSà penSãO riãO se estendtdá a descen~
dentes ou a eventuais herdeiros do beneficiado.
Art. 2" A despesa decorrente desta lei cor~erá à conta
de EncargoS Previdenciários da União- Recurs()S sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 3° Esta lei er~tra em vigor na·- data de sua publicação.
Art. 4~ Rev_ogani-se as disposiçõe sem· contrário.
Justificação
Estou formalizando hoje, nesta Casa~ o prájeto~de lei
que concede pensão especial ao cidadão Francisco Paula Cândido_, mais conhecido como Francisco Cândido Xavier, o famoso_Chico Xavier.
Esta iniciativa, devemos confessar- se faz tardia. Chico
Xavier, já consagrado em nosso País _Çomo um ciçl.adão de
excepcional bondade e _de altos méritos pelas obras humanas
e sociais que implantou e continua implantando por todo o
território nacional, é, desde longos anos, reconhecido internacionalmente como o mais notável dos sensitivos paranormais.
Para os milhões de brasileiros que professam a filosofia
espiritualista, nelaacr~~i~a!ll _Slu dela (azem sua religiãO, Chico
Xavier é o mensageiro da paz, da c~ncórdia e do amor em
Deus, utilizando ininterruptamente sua surpreendente mediunidade, sem qualquer proveito pessoal, para espargir bênçãos
de alívio, de cura e de esperança aos corações mas_s_acrados
pela angústia e pelo sofrimento.
· "_
Notável a capacidade de Chico Xavier de, em aJII{?~ente
de orações, psicografar obras de autores que honraram~ lit~ra
tura universal. Famosa tornoü-se a polémiCa de 1932, quàndo
surgiu o "Parnaso de Além- Túmulo",_~ E_!i~~iro Fvro
psicbgtafado por um-jovem médilJ~-. sabidameDte iletra~o,
jamais lera os intelectuais fá mortos, cujas obra_s_il:téditas pa~sava a a·ssinar.
Em meio à polêmica- --que Punha em cqnfronto oso que
acreditavam em Chico Xavie"f e-os que lhe imputavam produção de pastiche -,surgiram depoimentos importantes, como
o de Monteiro Lobato:
"Se o homem (referia-se a Chico Xavief) prOáuziu tudõ
aquilo por conta própria, então ele pode ocupar quantas
cadeiras quiser na Academia."
O saudoso Menotti Dei Picchia, da Academia Brasileira
de Letras, também registrava:
-- "Deve haver algo de divindade no fenÇtmino francisco
Cândido Xavíer, ó qual, So.Zlnho, vale por toda uma literatura. É que o milagre de ressuscita_r espiritualmente os
mortos pela vivência psicográfica de inéditos poemas é
prodígio que somente pode acontecer na faixa do sobrehumano. Um psicofisiologista veria nele um monstruoso
computador de almas e de est~los: O COJEEUtado~, poré~,
memoriza apenas o já feito·.-A ~fria nlecânica não possui
o dom criativo. Este dimana de Deus. Francisco Xavier
usa a centelha imanente em nós.''
O então famoso crítico literário Agripino Giieco, caracterizado pela severidade das suas análises, presendõu,~de certa
feita, em-1939, a uma sessão na qual Chico Xavier recebeu
mensagem de Humberto de Campos e assiiTI ~~- expressou,_
em entrevista publicada na impiensa da época:
"Eram em tudo os processos de Humberto de Campos,
a sua amenidade, a sua vontade de parecer austero, o
seu tom entre ligeirO e conselheiral. Alusões à Grécia
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e ao Egito, à -Acrópoles:·ã Terésias, i·o véu de Isis muito
ao agrado do autor dos "Carvalhos e Ros~iras'":: _!Jma
-1-eferência a Sainte-~euve, critico predileto de nós ambos,
mestre de gosto e clareza que Humberto não se cansava
de exaltar em suas palestras, que não me canso de exaltar
em minhas palestras. Conjunto bem articulado. Uma crônfca, em suma, que dada a ler a qualquer leitor de mediana iilstrução, logo lhe arrancaria este comentário: É Humberto puro!"
Daquele primeiro livro polêmico de 1932 até esta data,
Senhor Presidente, Chico Xavier já teve editados mais de
260 livros psicograíados, com milhões de exemplares vendidos, tanto no País como no estrangeiro, tendo obras vertidas
pa-=-ra:Vãii.os idiomas. Jarriais uSufniíu-para si um único é_e~tavç
das suas publicações, transferirido os direifós ailt?r~is -~ara
cerca de duas mil entidades e campanhas benefiCentes implan.
tadas, mantidas ou por ele estimuladas.
Além de comendas honoríficas, Chico Xavier já recebeu
mais de 100 títulos de cidadania pelo BraSil afora, atestados
eloqüentes do reconhecimento que lhe devotamos todos nós
brasileiros.
Na verdade, não preciso ressaltar o que todo o País já
conhece, de sobejo, acerca desse cidadão formidável que foi
e é Francisco Paula Cândido - um exemplo modelar de bondade, simplicidade e desambição pessoal. Nasceu pobre e vive
pobremente. Distribui o pouco que tem ou ganha com os
__,
_ -que são mais desvalidos do que ele.
Em outubro de 1989, o nobre Deputado Milton_ Reis
ocUpou a tribuna da Câmara para homenagear Chico Xavier
e perguntou ao Plenário qual a atitude que C?beria ao Congresso assumir para interpretar, peránte-a: História, a afeição
e o_ reconhecimento que o povo brasileiro devota a um dos
··· · · '·
seus filhos mais honrados e ilustres.
A resposta a esta indagação, consubstancia-se neste projeto de lei.
A pensão espeCíal que se propõe conceder a Chico Xavier,
que já completou 81 anos_de _idade, representa _uma homena·getil~-quehoiii-osaménte lhe tributa o Congresso Nacional.
Que ele a receba com a certeza_ de que o Senado Federal
e a Câmara dos Deputados, representando o povo brasileiro, ·
reconhecem o extr~ordinário trabalho- s-ocial que vem desenVolVe-ncfõ há mais de 60 anos, oferecendo importãntíssima
contribuição para o bem -estar das camadas mais sofridas do
nosso País.
Sala das Sessões, 19 de junho de 1991. -Senador Humberto Lucena.
(À Comissão de Assuntos Sociais- deciSãO -termina-

tiva.)
·O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Os projetos
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
_Sobie a mesa, requerimento que· será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte:
.
REQUERIMENTO N• 297, DE 1991
-Requeiro; nos termos do art. 258 do Re,gimento Interno
desta Casa, que o Projeto de Lei dó Senado n' 206_de 1991,
de autoria do Senador Marco Maciel, tramite em conjunto
com os Projetas de Lei do- Sena~o n9s 4 e 5, de 1991, de
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autoria dos Senadores Wilson M~rtins e Nelson Caineiro,
respectivamente.
--- ---Sala das Sessões, 19 de junho de 1991. -Senador Fernando Henrique Cardoso, Lfder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A matéria
-será publicada e incluída em Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lo
Secretário.
-É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 298, DE 1991
Sr. Presidente
Solicito a V. Ex~ se digne de requerer ao Exm" Sr. Ministro
das Relações ExteriOres- as· SegUintes inform-ações:
a) quais _os minis_trOs de 2~ classe promovidos a ministro
de 1~ classe, no corrente mês;
b) em que postos serviam e desde quando;
c) quais os últimos postos no exterior em que serviam;
d) há quanto tempo integravam o quadro de promoções
e a classificação ria respectiVa órdem; e
e) qual o tempo de serv~ço diplomático de cada um dos
promovidos.
__ ~
"_ _
_ ___
Sala das Sessões, 19 de junho de 1991. ....,.. Nelson Cal"l)eiro,
(À Comissiio Direiora.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A matéria
vai ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1~' Secretário.
É lida a seguinte:
Exm~

Of. 062/91
Em 18 de junho de 1991
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-rrie a Vossa Excelência, na qualidade de Líder do Partido da Frente Liberal- PFL, no Senado
Federal, para indicar os ilustres Senadores abaixo citados para_
integrarem a Comissão Temporátia criada, com o objetivo
de estudar, analisar, bem como acompanhares atividades da
Coníerênc'ia das Nações Unidas para o Meio Ambiente .e. Desenvolvimento - EC0-92, a se realizar na: cidade do Rio
de Janeiro, no ano de 1992:
Comó titular, em substituição ao Senad9r Oziel Canieiro,
o Senador Dario Pereira; e
Como suplente, na vaga do Senador Dario Pereira, o
Senador Odacir Soares.
_
Na oportunidade, reitero a Vossa ExCelência os meus
protestos de elevada consideração e apreço.-__._ Senador Marco
Maciel, Líder do PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Setãofeiia
a substituição solicitada.
Tendo- em vista a aprovaçâo do Requerimento n"' 278,
de 1991", qUe altera de nove para ·onze o número de membros
da COmissão Temporária destinada a acompanhar as atividades da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente
e Desenvolvimento- EC0-92, e de acordo com as indicações
dos Líderes do PDC e do PDS, a Presidência designa os nobres
Senadores Amazonino Mendes e Oziel Carneiro como titulares e Moisés Abrão e João França Alves como suplentes da
referida comissão.
O. SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Passa-se à
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ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 41, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia rios termos do art. 281
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n'.41,de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos
Económicos como conclusão de seu Parecer n~ 189 A, de 1991), que autoriza a união a celebrar operação
externa de natureza financeira rel_ativa aos juros da díVida
externa, junto aos bancos comerciai$,_ de_vidos no período
de julho de 1989 a dezembro de 1990, e dá outras providências.
A Presidência esclarece ao Plenário ·que a dispensa de
interstício-concedida na sessão anterior tifou a possibilidade
de os Srs. Senadores apresentarem emendas_ à matéria perante
a Mesa, nos termos do disposto no art. 235 do Regimento
Interno.
Fica, então, facultada a apresentação de emendas nesta
oportunidade.
--sobre a mesa, emendas_que serão lidas pelo Sr. P Secre~
tário.
São lidas as seguin~es:
EMENDA N• 1 (DE PLENÁRIO)
Dê-se á seguirite redação ao art. 6"' e seu parágrafo único
do projeto de resolução constante do parecer à MenSagem
n' 133 de 1991.
-Art. Ç~'Em qualquer hipótese, cópia dos atos, contratos
ou acordos a serem firmados com base no disposto nesta resolução deverão ser enviados ao Senado Federal, na forma original e devidamente traduzidas para a língua portuguesa, antes
de sua assinatura.
Justificação
. p~ a.co~do com o art. 52, inciso" V da Constituição Federal,_ compete privativamente ao Senado Federal "autorizar
operações externas de natureza financeira, de interesse da
União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos
muriicfpios".
O verbo "autorizar" usado no presente inciso significa
adentrar· o assunto e ver sua conveniência ou não.
_UJ:!l protocolo não espelha o que realmente conterá o
Cofiüátõ- rmal.
Necessário pOis que o Senado Federal tome cOnhedinento
anterior de termos de contratos, atas ou acordos, para poder
autorizá-los.
Ã autorização concedida sem tal conhecimento corresponde a uma delegação de responsabilidade não permitida
pela Constituição Federal.
Sala das Sessões, 19 de junho de 1991. - Eduardo Suplicy.

EMENDA N• 2 (DE PLENÁRIO)
Acrescente-se o art. 6~ à Resolução n~ 41/91~ renumerando-se o atual art. 6~' e seguintes:
Art. 69 A União apresentará ao Senado Federal, mensalmente, relatório detalhado da demonstração da capacidade
de pagamento, relativo ao mês anterior e ao· acumulado até
aquele mês.
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Parágrafo único. As informações constanteS do relatório
de que trata o "caput" deste artigo deverão explicitar:
I - o resultado fiscal primárío obtido pela adminiStraçãÕ
federal centralizada;
II -as despesas com juros da dívida interna;
III -o resultado das aplicações das reservas externas;
IV -o resultado líquido do movimento de capitais no
balanço de pagamentos, discriminando a origem, se pública
ou privada;
_ __
V- a previsão atualizada até o mês anterior, do resuJtado
fiscal primáriO da admiriístração fedúal descentralizada;
VI -os pagamentos realizados em função da presente
·
resolução;
VII- os pagamentos realizados relativos ã dívida externa
vincenda em 1991, pública e privada, em função da origem
e destino;
VIII - a projeção para os 3 (três) meses seguintes dos
itens anteriores.
Justificação
De acordo com a Resolução n• 82, de 1990 do Senado
Federal, a capacidade de pagamento é o elemento condiciow
nante para a efetivãÇ-ãá-dOs compromfssos da União juntoà comunidade financeira internacional. Port3.ntoy- é de funda·
mental importância O cOnhecimento pelo Senado Federal da
real situação dos seus componentes e da sua evolução, para
que possa efetuar um acompanhamento sistemático, exercen~
do assim em toda a plenitude sua comp-etência constitucional
sobre a matéria.
Sala das Sessões, 19 de junho de 1991. -Coutinho Jorge ..
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micos para o exame das emendas, agora encaminhadas à Mesa
por dois senadores, um de São Paulo e oútro do Pará. Em
discussão o projeto,
Concedo_ a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para discutir,
sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. Srs. Seriadores,
relativamente às emendas que apresento, percebo que o Senaw
dor Ronan Tito, especialmente no conteúdo do projeto de
resolução, já considerou duas dela-s, principalmente aquela
que fala: "Suprimawse do item 2 e do item 3 do parecer do
relator a palavra "privados", uma vez que exístem bancos
que são ao mesmo tempo comerciais e públicos, como é o
caso dos bancos frã.nceses". E isso está considerado.
Daí por que, Sr. Presidente, retiro esta emenda.
_ . No que diz respeito ã emenda que fala da necessidade
de incluir no item 2, alínea f, bem como no art. 1'". inciSo
I, alínea b, a expressão "dos bancos credores", para "do
-universo, em valores, dos credores", que tem por objetiVo
uadequar QS termos do parecer e do projeto de resolução
do relator aos termos do Protocolo do Acordo de Renego·
ciação dos juros atrasados". Considero que está parcialmente
atendido, por isso posso desistir.
'- Requeiro, portanto, a retirada desta segunda emenda.
A terceira emenda substitutiva, entretanto, Sr. Presidenw
te, diz exatamente:

"Dêwse a seguinte redação ao art. 6" e seu parágrafo
único do Projeto de Resolução constante do Parecer à
Mensagem n• 133 de 1991.
·
Art. 69 Em qualquer hipótese, cópia dos a tos, contratos ou acordos a serem firmados com base no disposto
O Sr. Alexandre Costa, JP Vice~Presiden-ti, deixa a caw_
nesta resolução deverão ser enviados ao Senado Federal,
deira da presidência,- que é ocupOda pelo Sr. MaUro Benew
na forma original e devidamente traduzidas para a língua
vides, Presidente.
portuguesa, antes de sua assinatura."
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :--- Antes de
Considero esta emenda substitutiva essencial, Sr. Presiw
iniciarmos a discussão do Projeto de Resolução n"' 41, que
deQte.
dispõe sobre a autorizaçãO da União para ~elebrar operação
"De acordo com o art, 52, inciso V da Constituição
externa de natureza finanCeira, relativa &OS juros da dívida
Federal, compete privativame.it_te·~o Senado Federal "au~
externa, junto aos_bancos comerciais, -a Presidênciâ- pede aO_s_ torizar operações externas de-~atureza finançeira, de inte~
Srs. Senadores que, neste momento, se acham em seus gabiw
résse da União, dos estados,_ doDistritoF~çierà.l; -dos
netes ou em outras dependências do Seriado Federal,_retomem
_- -' teiTíf6dos e d(rs MunicíPios".
ao plenáriO, á fim de que, após a discussão, possamc5s-·pro-..
O verbo "autorizar" usado no presente inciso signicessar a votação da matéria que integra a---Ordem do Dia
fica adentrar o assumo e ver de sua conveniência ou
desta sessão eXtraordinária.
não."
Além desta matéria, há duas indica_ções de ?utoridades
que integram o elenco de matérias ·a -se:teHl -apreciadas nesta
Um protocolO tal como este, sumário de termos, não
sessão4 Portanto, a Presidência pede aos Srs. Senadores, que
espelha o que realmente conterá o_ contrato final, embora
ouvem a manifestiição da Presidência, Que se e-ncaminhem contenha quase to.da a parte importante.
ao plenário a fim de que assistam à discussão que agorã se
É necessário, pOis, que o Senado Federal tome conheciM
iniCiará. -(PaUSa.)
_ ..
mento anterior de termos de contratos, atos ou acordos para
Os Seriadores Eduardo Suplicy e Coutíilho_ .l9rge apresen~ poder autorizá-los.taram emendas ao Projeto- de ResolUção n9 41. Em razão
A autorização. concedida sem tal conhecimento completo,
disso ao término da discussão que agora se. ~ni.ciá;- "In~nJidas
as emendas, a Presidência terá que retornar a 111atétia aco-rrlis~ corresponde a Ull_l~ delegação de responsabilidade que, no
meu entender, não é perniitida pela Constituição Federal.
são de Assuntos Econól!l_!_cos~_uma vez que Sil!.l.flJeS dispensa
O conhecimento que temos, Sr. Presidente, é de que
de interstício não oferece aquilo que o Regimento prevê, q_ue
o~_ ~on~ra~os efetivamen~e a $~rem firmado~ pelo Brasil, tais
é o rito da urgência.
Inexistindo, portanto, qualquer pedido de urgência para como os contrato& firmados anteriormente, constituem verdaw
essa proposição, a Presidência sentewse no dever de alertar deiros livros com centenas de páginas, artigos em número
aos Srs. Senadores e, de forma particular, aos eminentes- sena~ muito superior àqueles apresentados no sumário dos termos.
Assim., Sr. Pre~idente; avalio quê o Senado estará se
dores Eduardo Suplicy e CoUtinho ·rorSe qüe,· àtã.nHdas as
resguardando, se ~provar esta emenda substitutiva que coloco
emendas que entenderam apresentar à proposição, o proj_eto
aqui, no intuito de cooperar com os Srs. Senadores, e com
respectivo deverá retornar à Comissão de Assuntos Econów

a
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviç:les)- Para discutir,
o parecer do st. Relator, SenadorRonan Tito. Cãso-OSenador
Ronan Tito, no seu parecer, ·avaliar que esta emenda possa co-nCedo a palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge.
ser proveitosa no iriteresse nacióilal, se avaliar que, com a
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB ~- PA. Para discusua introdução no projeto de resolução, estará se resguar- tir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o-senado Federal tem
dando o interesse nacional, incorporando-a, e acredito tam- hoje uma grande e grave responsabilidade, que é- discutir as
bém que poderia tomar a mesma atitUde com respeito à emen- negociações da dívida externa brasileira. TemoS de n9s cingir
da apresentada pelo Senador Coutinho Jorge, cujo conteúdo à Resolução do Senado n~ 82/90, _que tratã das condições mJqiconsidero de extrema relevância e irriportância, se s-.-Ex~ incor- maS que esta Casa impôs para a aprovação de qualquer acordo
porá-las, acredito que eu e o Senador CouHnho_ Jorge, acei- de nossa dívida externa. Quero dizer também que a tese geral
tando que, o relator faça constar do seu parecer, acredito da proposta, encaminhada pelo Governo à Comissão ele Asque ambos poderíamos desistir, já que o relator estaria incor- suntos Económicos deste Senado, no que di4 respeito às condiporando as mesmas ao seu parecer.
ções gerais da dívida, ou seja, ·os jUrOS ·a-cumulados em 89/90
Considero que a emenda proposta pelo Senador Coutiriho devem ser pagos em duas grandes parcelas: a primeira, de
Jorge, _que. prevê a necessidade de. o Governo .a cada mês 25% durante este ano, e os outros 75%-~ a_t:r_avés da emissão
estar apresentando ao Senado a capacidade intema de paga- de-bônus vencíveis ein dez ànos, com carên-cia de ·trêS afiaS.
ment07 ou seja, como o Governo eslá proCedendo para fazer
Além disso, é importante leriibra:r que o bónuS referido
frente aos compromissos decorrentes desse acordo_, é e_xtrem~ só terá sua emissão após a negociação ~o estoque da dívida
mente relevante.
brasileira. Portanto, no nosso entender, esse acordo tem uma
Quero ressaltar, Sr. Preside[!te_! _gue_ o coÕrdeO_ador da vinculação não só do atendimefl!o_ do pagamento da_ ':lívida
área externa, Sr. Carlos Eduardo de Freitas; exa:ta:inente há dos juros, mas também uma vin-culação com o estoque da
20 minutos, telefonou-me _dizendo que, dentro de instantes, dívida.
chegada 3-:s minhas_m~os in,for_mação.sqbre _a evo~l!ção_ das
~c- _No_ mérito, nada temos a agreg'!r quanto à estratégia
nec.essidade.s.de financiam.entq do s~tor-_público, pa~~ d_~mons qJ..!.e o G_<;lVerno brasileiro .enc,etou em busca de melhores çonditrar no outro cálculo, que não aquele que ele havia _rite mos- ções para a nossa realidade brasileira. No entanto. o Senado
trado na semana passada, em que realmente haveria um supe- também deve sobretudo_ examinar o, c~mprimento rjgoroso
rávit primário. Sr. Presidente, nos cálculos que foram a mim daquilo que dispõe a Resolução n" 82190 do Senado, que diz,
demonstrados na quarta-feira passada, ao· invés de mostrar em seu art. 2° _que o Gqver:n"o brasilei.J;o deve çomprovar __a
um resultado primário sobre as necessidades de financiamento capacidade interna de pagamento para ser fechado _qualquer
do_setor público, que indicasse um superávit, na verdade ocor- acordo da dívida externa.
reu um défiCit._ E, como já salientei, tenho observado que
Informo que, de fato, o Governo brasileiro encaminhou
há um conceito muito elástico· do que seja a capacidade interna â Comissão de Assuntos Económicos docum-entos due tentade pagamento, envolvendo a necessidade de emissão de moevãrri justificar a ex:ístêricia dessa capacidade interna- de pagada numa proporção além das necessidades de financiamento mento.
du crescimento da economia sem pressão inflacionária.
Foi realizada a uma reunião seçre:ta em que o negociador
Muito obrigado.
da 'dívida externa, juntamente c_om_o_P.residenie _do Banco
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --: Continua Central, expuseram à Comissão quais seriam os dados relatiem discussão a matéria.
YOs- a· essa cap-acidade de pagamento. A Resolução n 9 82 diz
A Presidência altera a ordem de iQscrição. e garante a claram~nte que a capacidade de pagamento interna deve s_er
palavra ao nobre SeJ:iador Coutinho )orge, após o que se definida pelo conceito de superávit fiscal primário: receitas
manifestará o Relator da matéria, Senadgr Ronan Tito_.
.e_ de~pesas. Nq ent~mto, o CJ:overno, na reunião secreta, mosA Presidência volta ·a- ésc:lªr!,!cer aos_Srs. Se_naçlqres que, _ jrou _que_ essa capacidade de pagamento analisada tem um
se mantidas as emendas dos emip.entes Senadores Eduardo conceito mais amplo, mais elástico -:-:-e entendern_os_essa v'isão
Suplicy e Coutinho Jorge, o projeto reÍornárá à· Comissão maCióeconômiCa qUe o- GovernO Quis apresehtar. Mostrou,
de Assuntos Econômicri_s pa-ra-um-eXame eSpecífico-das emen- entre outras coisas, que os Cálculos que o Governo garantia,
das apresentadas. Portanto, é dever da Mesa oferecer à Casa para" provar a existêricia da capacidade interna de pagamento,
esse tipo de esclarecimento para um melhor ajtiiiairiento dos incluíam nãó ~ó ó ·superávit fiscal primário, mas também as
Srs. Senadores na decisão em tqrno de$Sa]l'll:portante matéria. emissões monetárias sem _efeitos_ infla~ionãrios, os financia. O Sr. Maurício Corrêa -.Sr. Presidente, peço a palavra mentos externos e os .juros a~feridos pelas reservas i~terna
cionafs-do Brasil. Naquela altura, foram indicados _os números,
pela ordem.
e
o Governo tentou provar a existência da capacidade interna
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a palade pagamento. É claro que tenho algumas restrições_ técnicas,
vra o nobre Senado_r_Maurício Corrêa.
diria, a esse- conceífu elástiCo- que, de certa forma, foge ao
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT :c-:IJF. Pela ordem. con-ceito mai$ restrito da Resolução 82/9_Q _do Senado. Em
Sem revisão do orador.)-:- Sr. Presidente, eu__ g_l!eria- aprofunção dessas restdções, e aceitando que aquelas~ informações
veitar essa oportunidade para solicitar a V. E;x~ que exc:min-asse
são verdadeiras, são verídicas, o Senado não poderia apenas
a possibilidade, se é que essa providência nãO foj torilada, se louvar nessas informações, apesar, segundo Governo, sede termos conhecimento do relatório final do Sr. Relator, rem sigilosas, por conveniência de negociação internacio"nai.
para que pudéssemos lê-lo. ACredito que sejaó peilSãriie~tO
O Senado deve aprovar ess_e acordo, porque ne_cessário
dos outros sena4ores. É essa a minha solicít~Ção--;- caso -ã.ihda
que o Brasil volte_ ao contexto internacional. Compreendemos
não tenha sido feita, poís estou ébegarido agora.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Mesa já isso, compreendemos a necessidade do ~oerguimento da economia brasileira, entendemos que a inserção do Brasil no
adoto.u as providências para que o relatório fosse cientificado
ao Plenário da Casa.
~ · ~ -_- -- ~ -~- -- mercad_o internaçiopal é imprescindível e é necessária_. Mas,
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considerando a responsabifidade, grave e séria do Senado
Federal, este Senado deverá aprovar esse acordo, com algumas condicionalidades, para garantir perante o povo brasileiro
a postura firme, consciente do Senado Federal, _numa decisão
relevante e importante para o B-rasil.
Concordamos -com a aprovação deste acordo, mas também concordamos que algumas condícionantes devem ser im-

postas ao Goverrio brasileiro, para que o Senado Federal
tenha a tranqüilidade de que as condições exigidas pela Resolução n"' 82/90 serão cumpridas rigoroS"ã-inente -pCio Governo
Federal.
Por isso, para sintetizar a nossa preocupação -e a-nosSa
postura, é que encaminhamos uma emenda ao R~lator, Sen_ador Ronan Tito. Aproveito para registrar a competência, o
brilhantismo c_om que o Relator se houve no seu relatório,
sobretudo nas várias discussões na Comissão de Assuntos Eco~
nômicos.
Mas, por garantia do Senado Federal, é que estamos
encaminhando esta emenda para ser agregada _a()_ vot_o do
Relator, o que dará garantia ao Senado Federal para aprovar
esta mtéria tão relevante para o Brasil.
A nossa sugestão, em resumo, é que deve ser agregado
um artigo novo à resolução proposta, que dará as garantias,
as condicionalidades, para que o Governo Federal cumpra
exatamente o que está disposto na Resolução n~ 82!90 do
Senado Federal.
Em síntese, a nossa emenda prevê que a União deverá
apresentar ao Senado Federal, mensalmente, relatório detalhado da demonstração da capacidade de pagamento relativo
ao-mês anterior e ao acumulado até aquele mês.
E, no parágtafo ·un1Co, listamos, de forma: explícita, o
que deverá conter este ·relatório, entre outros:
·
- o resultado fiscal primário obtido pela administração
federal centralizada;
- as despesas com juros da dívida interna - porque
foi o próprio GoVernO Federal que definiu a viSão mais ampla
do conceito exatamente de capacidade interna de pagamento·.
Portanto, estamos aqui c-olocando aquele conceito amplo que
o próprio Governo Federal trouxe;
··
-os resultados das aplicações das reservas externas;
- o resultado líquido do movimento de capitais-no balanço de pagamentos, discrimiilando a origem, se pública ou
privatla;
- - a previsão atualizada até o mês anterior, do resultado
fiscal primário da administração federal descentralizada;
- o pagamento realizado em função da presente resolução, que deverá ser encaminhado ao Senado;
- os pagamentos realizados relativos ã dívida externa
vincenda em 1991, pUblica ou privada, em função da origem
e destino, fUndamental para se ter uma visão macro-econômica
da realidade das finanças nacionais;
- a projeção para os três meses seguintes dos itens anteriores._

Srs. Senadores acreditamos que com esses dispositivos
inseridos na resoluÇão do Senadq,__ ~sta Casa te_r4_ __tra.__nq~i
lidade, ·serenidade, para aprovar esta ne ~ciação, 9~C: é_ ~m portante para o Brasil se inserir, a pãrtir de agoi:a, defimt•vamente
na estrutura do mercado internacional. _
_ __ ___
Esta, portanto, é a nossa proposição,-evidenciando que
é irilporta-nte, é fundamental, uma decisão a respeito desse
tema, tão relevante, que é a dívida externa.
-
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O -SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que está convocada para
às 19 horas de hoje sessão do Congresso Nacional, para apreciação da Medida Provisória n<? 296.
·
Naturalmente, prolongando-se esse debate, evidentemente que nos defroritaremos Com a imperativa supressão
da sessão conjuntado Congresso Nacional, o que traria, sein
dúvida, urna imensa frustração para as cinco mil pessoas que,
1].3 Esplanada dos MiniStérios, agu~rdam a deCisão soberana
do Parlamento brasileiro.
Concedo a palavra ao nobre Senador _Ro_nan T~-~C?. que
ma soHCitou há poucos instantes, e a seguir, aos Senadores
M~rio Covas, R_uy Bacela~ e MaUricio Corrê a. _O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, peço a palavra
·
_p?ra ym esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra V. EX'
O SR. ODACIR SOARESTPFL :_ RO. Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.)- Si. Presidente, estamos
discutindo, neste momento, a primeira emenda apresentada
pelo Senador Eduardo Suplicy ou estamos discutindo, já, o
projeto de resolução como um todo, ou incluindo as emendas?
O SR. PRESIDENTE (Mauro -Benevídes) -Estamos discutindo tanto o projeto como as emendas, em turno rlnico.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para discutir. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores,
temos duas propostas de emenda apresentadas em plenário.
Passo, inicialmente, a discutir a emenda apr~sentada pelo
Senador Coutinho Jorge, em que -S. Exf pede que se acresça
ao art. _6~, da Resolução n~ 41/91, enumerando os seguintes,
_
a iiltlusão de algumas obrigações.
Sr. Senador Coutinho Jorge, entendo- e para-usar um
termo muito em uso pelos advogados- data venia, que apesar
de não ser advogado, acho, sinto que é injutídico, colocar
na resolução essas exigências.
É do us.o da questão do sig~o _Ql! .do segredo, quando
há nás revelações das autoridades, que elas aconteçam em
sêssão secreta e, verbalmente, proferida. E, se as exig~ncias
contidas aqui, se tra.nsmudarem para a "resolução, estaremos
requisitando da Presidência do BanCo Central informações
·
·
sigilosas, por escrit9~
No entanto, Sf. SenadOI", o que nós devemos, e aí sim,
colocar na Resolução n~ 82, em niudança, que o Presidente
do Banco Central esteja à diSPosição para prestar inforniações
quanto às reservas· e todas as outras inforritações necessárias
pata que o senado, não mensalmente, mas a qualquer momento, possa se cientificar da possibilidade de pagamento e do
valor das reservas.
Por outro, Sr. Senador, temos -também um óbice de ordem processual. Qualquer emenda acatada aqui-- o projetO
retorna à Comissão de Assuntos Económicos. COmo eU disse
a V. Ex~. inicialmente, eu sinto que ela não deve constar
do projeto de resolução. Poderemos fazer exigéncfas· mas não
no sentido de se informar o valor das reservas e outras coisas!_
po-rque -s6 podeni ~;ey· fe-velãdas numa reunião secreta, mas
devemos constar da Resolução n<? 82 exigênciãS para que o
Presidente do Banco Central, o negociador oficial da dívida,
venha a qualquer momento prestar declaraçõe~ e· informações
- e no caso, as informações que pretende V. Ex~ - mas
em reunião secreta, .
,
Passo, agora, então, à apreciaçdo da segunda emenda ...
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O Sr. Coutinho Jorge- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. RONAN TITO- Com muita honra ouço o nobre
Senador Coutinho Jorge.
O Sr. Coutinho Jorge- Ilustre_ Relator, entendo as _colocações de V. Ex~ cjue reconhece qUe á nossa i::menda tentou
amarrar; de forma bastante sucinta, todas as preocupações
que o Senado Federal tem em relação ao cumprimento da
Resolução n" 82. V. Ex• cone~~~~- comigo, conló_~~i-~se h~
pouco. E também mostra que s~ria ~l!!_e9~~el, ilegal, talve~,
constar do texto da resolução essas consiCleraÇQes, esses reqmsitos fundamentais. Mas V. Ex~ sugere que -pOderia constar
da resolução -::- entençli a~s~rn - e poderia ser - i'Jão vejo
nenhum mal nisso - que o Presidente do _Banco c_~~tral~
periodicamente, estaria no Senado e na Corriíssãci de~COnomia, para Ctimp:tir todas -esSas e~igências. -

O SR. RONAN TITO- V. Ex• tem toda razão, porque
sem essas exigências não podemos avaliar se é ou nffi.o possível
aceitar a negociação. Não se pode, por quê? Primeiro, não
se-sabe, sem essas info_n;n_açQes, a capacidade de pagamento
do País. Segundo, a reserva_como fica? ,
__ _, _ .
A questão que estou leva_ntando é apenas do process?_,
porque eu acho que_ torna injurídica ... Veja, corresl?ondência
confidencial é aceitáveL Mas, correspondência secreta, tórre
todo o risco de ser viola_da pelo boy que traz á correspondência,
por quem recebe a correspondência, por quem abre a ~orres
pondência. Por isso mesmo que, na sessão secreta que tivemos
com o Presidente do Banco_ Central__e com_ o _negociadox:_ da
dívida, S. Ex~ forneceu os· dados, mas não forneceU nenh,.um
documentq por éscrito.' É 'usúãi isso. ' ' '
. .--.: O Sr. Coutin)l(),Jorg~- Sr. Relator, Ronan Tito,, se
V. Ex~ garante que colocará_n,_o seu relatc?rio que o PreSideJ?.te
do Banco Central periodicamente virá ao Senado para cumprir
exatamente essas exígêilciaS da demonstração periódíca da
capaCidade de pagamento e· o cumprimelltó do acordo internacional que estamos aprovando, se for colocado de forma explícita dessa forma, eu, para não prejudicar o andamento do
processo, retiro a ni.inha emenda, exatamente para que o processo piospere com a VeloCidade necessária, mas consid~rando
que V. Ex~ colocará d~ ,fbnjla explíci~_' e~sa obriga~or~eda~e
d_u__F_re~iclente do Bal}t:;O_ Ce~tral, para comprovar, ~n\ se~saó
secreta, se for o caso, essas exigências. Por isso, com essaS
condi_ç6es, retiro· a ·minha emenda a S\1-~·resoluÇáo~ _Muito
obrigado.
O SR. RONAN TITO - De pleno" ácordo. Agradeço
a sensibilidade e o civismo de V. Ex•, eritê:mdendci ã íinportância e a urgência da tramitação dessa resolução. E por isso
mesmo, acredito que a Casa, neste momeq_t9, tem e~s~ penhor
de gratidão para com V, Ex~; e assumo o compromisso com
V. Ex~ de constar do relatório esta obrigaÇão.
Agora, Sr. PreSidente e Srs. SenadoreS, passo a comentar
a emenda de plenário apresentada pelo ihi.St:fe Senador Eduardo .Suplicy.
V. Ex~, na v_erdade, tem toçia a razão no conteúdo da
emenda. Devo_ dizer até que quis expressar isso no art. _69
No entanto, quero, talvez para me eximir de alguma culpa,
debitadSsO- a erras de redação, a erros cte·datilografia.
Por isso mesmo, aPenas com alte_i-ação no final, antes
de sua assinatura, m·as antes de sua vigência, passarei a constar
a redação do art. 69 , atendendo ao_ que V. Ex~ diz, que é
o espírito com o qual apresentei o nosso relatório, mas, concomitantemente, peço também a V_. Ex~ que retire a emenda.
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No caso, então. acertaremos essa redação, porque confesso
que a sua redação é melhor que a que existe no art. 69
_O Sr. Eduardo Su(Jlicy- Pe_rmit~~meEx• um -apãrte?
O SR. RONAN TITO- Ouço V. Ex' com prazer ..
O Sr. Eduardo Suplicy -Senador Ronan Tito, no que
diz respeito à essência do que está na emenda apresentada,
vai ser considerada pelo eminente Relator, na forma de dar
a redação final ao projeto de resolução proposto. Nessas condições retiro a emenda, levando em contaque o seu C?bjetivo
estará contemplado pelo aperleiçoamento de redação do Sr.
Relator. Gostaria, Sr. Presidente, tal como outros senadores,
de garantir a minha inscrição para discussão, fora a parte
relativa às emendas.

v:

O SR. RONAN TitO - Sr. Presidente, Srs. Senadores;
quero agradecer. enfaticamente, aos Senadores Coutinho Jorge e Eduardo Suplicy pela importância que ambos têm da
matéria .. Quero ta_mbém testemunhar~ importância das duas
emendas. São relevantes, e temos que encontrar uma maneira
de atender aos reclamos, sem ferir ·a traril,itaÇãO do nosso
projeto de resolução.
O Sr. Maurício Corrêa :._Senador ROnan Tito, V. Ex~
como Relator pode dar-me alguns esclarecimentos?
O SR. RONAN TITO - Estou às ordens de V. Ex•,
nobre Senador.
O Sr. Maurício Corrêa- Senador Ronan Tito, estivemos, ontem, na Comissão .de Assun.to& ::E:conc?micos, onde.
discutimos a questão. Foi acolhida uma .eme_nda do Senador
Esperidião Amin, que consta do texto. A1iás, é grande minha
dificuldade, pois uso óCulos para ler o que está escrito aqui,
e não o consigo nem co~ lupa. Estou, até, fazendo um esforço
tremendo para colaborar, sinceramente. Indaguei, ainda há
pouco~ à Presidência se o parecer que V. Ex• vai proferir
é o mesmo de ontem. Torilei conhecimento êJ.ue si:rrt. A emenda
do Se"nador Esperidião Amin foi examinada, acolhid.a e incorporada ao texto ontem. _A minha emend;:t, que foi aprovada,
ad-que sei, não está aqui. Então, Senador Ronan Tifo, o
parecer da Comissão de Assuntos Económicos não_ é o mesmo
que está aqui. Eu queria que V. Ex~ dissesse se é ipsis litteris
o texto do seu parecer de ontem, aprovado depois, porque
esse não.é o que votei ontem, está incompleto.
O SR. RONAN TITO- Nobre Senador Mauricio Corrêa,
eu gostaria de informar a V. Ex~ que é o mesmo relatório,
com três· alterações.
_
A emenda de V. Ex~ está coin a seguinte redação, e
que vem a ser o artigo 7~ que diz:
"O Senado Federal indicará, dentre os seus me-mbros,
dois representantes o!'iundos, um da situação, -outfo da
oposição, que,-como observadores, acompanharão a assinatura dos contrato~ para regularização dos juros devidos
em 1989, e em 1990, a serem celebrados com os bancos
privados externos de que trata a presente resolução,
acompanhando-lhes os termos ulteriores, até final conclusão." ·
ESsa é a emenda de V. Ex~ Fiz questão de lê-la na íntegra
paTa que conste dos__ Anais, para que, -amanhã, não Paire nenhuma dúvida sobre o acolhimento da sua emenda.
Passo a ler, concomitantemente, a emenda do Senador
Esperidião Amín, que alterou o relatório inicial,sob a designação do art. s~

Junho de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

"Art. 8' O Senado Federal assinala que o esforço para
a regularização dos. juros atrasados, que o povo e o Governo brasileiro enunciam nos termos do sumário a que
se vincula esSa TêSolução, constitui consciente- e conseqüente gesto no sentido da normalidade de suas relações
financeiras extremas (ínternacionais), que não se traduz
em conformismo com suas condições, as· quais, em seu
conjunto, são inaceitáveis para as negoCiaÇões segllirifes."
A outra alteração - estou fazendo questão de ler da
tribuna essas emendas justamente para que constem dos Anais
- diz respeito aO a:rt 6'.>, que versa ·sobre a aceifilção, por
parte_ da Relataria; ·cte uma melhor redação, que é, desde
o princípio, o·-espírito do art. 6? Por questões datilográficas,
chegou-se a uma redação final que, verdadeiramente, não
satisfaz o espírito do relatório aprovado e que, também, lerei
agora para que conste dos Anais e passe a fazer_ parte do
relatório.
"Art. 6"' Em qualquer hip-ótese, cópias dos a tos, contratos ou acordos a serem firmados com base no disposto
nesta resolução 'deverão ser enviados ao Senado Federal,
na forma original e devidamente traduzidas para a língua
portuguesa, ante$ da ~ua vigênciÇt."
O Sr. Mário Covas- Permite-me um aparte, nobre S€:iiador?
O SR. RONAN TITO - Concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Mário Covas- QUero crer que essa e ã-emenda
que foi apresentada agora, com a qual V. Ex~ c_~:m~o~dou
e que, de alguma maneira, fícou por buscar uma redação
junto com o apresentador. Estou correto?
O SR. RONAl>rTíTO .:.... Senador Mário Coyas, não é
uma emenda, porque não altera o· conteúdo e nem o espJ:dtO
da resolução. Nós _vamos aperfeiçoar essa ~e_daç~o,_ ~_preC-!ada
na reunião em que v: Ex·- estava presente, e que está de
acordo com o espírito daquilo que aprovamos na Comissão.
V. Er. não estava presente na hora da aprovaÇ~o, fez qUestão
de dizer que não estava, mas durante a .discussão ali permaneceu o tempo todo.
O Sr. Mário COvas- O tempo todo, não. Mas queria
um esclarecimento sobre o sentido da emenda. Estou vendo
que V. Ex~ é favorável a ela, só que não consigo Compreender
o seu se .... ;do exato. A emenda termina por dizer que qualquer
documento relativo ao desdobramento desse acordo, e apenas
desse acordo, não do restante, deverá ser encaminhado previamente ao Senado. E aí?
O SR. RONAN TITO -'Vamos reler. Não é da assinatura
é da ~gência.
"-Art. 6Ç> Em qualquer hipótese, cópias dos a tos,
contratos ou acordos a serem- firmados com base no
disposto nesta resolução deverão ser enViados ao Seriado Federal, na forma originã.l e devidame11;te traduzidas
para a língua poituguesa, antes da sua vigência."
Não antes da sua assinatura. Mandar para cá!
O Sr. Mário Covas - Quer dizer, "mandar para cá"
não é outra providência senão dai'-nos- co-nhecimento_. É isso?
O SR. RONAN TITO- Dar conhecimento, o que, aliás,
já está Contemplado, não com essa redação, no artigo da
resolução que obriga -o-s negociadores a enviarem ao Senado
Fed~ral cópia de todos os documentos ...
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O Sr. Mário Covas - Bem, a minha pergunta nasce
pelo fato de que me parece que isso já estava na emenda,
que não tem esse objetivo. A emenda _objetiva que esse documento volta aqui para ser apreciado e entrar em vigência
depois de autorizado. Ess.e, o sentido da emenda. De forma
que, como V. E~ disse que estava a favor, quero saber qual
é realmente a dimensão do s_e_u '"a favor". A dimensão do
seu "a favor" é que devemos tomar conhecimento do documento. É isso?
O SR. RONAN TITO -É isso mesmo.
O Sr. Mário Covas --Mas que ele entre em vigêncía
independentemente de nós dizermos sim ou não?
O SR. RONAN TITO - Sim, tlaro, porque obedeceu
ao projeto de resolução aprovado pelo Plenário, acabou. Agora, caso não obedece às exig'êricias do projeto de res()lução
aprovado - porque aí deixa de ser- projeto e-passa a--s-erresolução -verdadeiramente o Senado não- dará a sua chancela.
O Sr. Mário Covas- Mas o Senàdo não vai ser di:amadO
a ser chancela, ele vai ser chamado a tomar conhecimento.
Apenas isso.
O SR. RONA:N TITO - Sím, Senador Máno Cóvasc,
mas pela Resolução o? 82 e pela Constituição Federal, a negociação só terá valor, em termos jurídicos internaciOnais, s-e
o Senado Federal opinar favoravelmente.
Então, o que quis dizer a V. Exa é o seguinte: t_anto
a Resolução o? 82 c9mo o projeto de resolução já dizem isso.
Talvez a redação do artigo não esteja condizente_ coin _isso,
mas a verdade - V. Ex~ a disse - é remeter os docilm-eiltOs
para qUe os recebamos. Não vamOs apreciá-los novamente
para voltar para lá. Não faz sentidO!
O Sr. Mário Covas - TudO bem! Só estou querendo
saber, não estou entrando no mérito. Estou perguntando,
porque me parecé que o sentido da einenda era outro. Como
V. Ex~ a aprovou, eu queria saber_ em que termos fiC3i'Ta,
até porque -eu ouvi V. Ex~ dizei- Cjue depois discutida ã._emenda,
_ou -a _redação. E como me parece :que isso._ levaria-a urna
inversão, teríamos ·que votar sem ·cODhécimÍ;:nto dO teXto fiiial,
eu queria saber em que_termos V. Ex• aceita a emenda. Nos
termos de quê? Os do_cumentos deverão ser enviados para
o Congresso, e aqui chegando terãO Vigência. Eles não dependem de uma reverificação por parte do Senado, não é isso?
O SR. RONAN TITO- Exatamente! Inclusive seria con·
trariar a Resoluçã0.n9 82/90. Perfeito, Senador Mário Covas.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite V. Ex' um aparte?
0 SR. RONAii(TITO- Pois nãó,'Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy - Considero correta a interpretação de V. Ex~ q~ando disse que, se porventura, no teor
completo do contrato houver alguma cláusula que esteja em
si~sacordo cq~ tudo aquilo que o Senado vier a aprovar retirei
o termo "nós", porque V. EX" compreende que, pelas razões
já fundamentadas, não estarei de acordo como teor completo
dessa proposição__:_ s-e houver algum termo que, no contrato
total firmado, contrarie aquilo que for a vontade do_Senado,
obviamente o Senado terá que dizê-lo ao Governo e aos credores.
O SR. RONAN TITO - Agradeço-aV. Ex• Sr. Presidente, Srs. Senadores. Era o que esta relataria tinha a dizer.
Muito obrigado.
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Durante o discurSo do Sr. Ronan Tito, o Sr. Mauro

Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presiâêizdQ, que
é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, J? VlCe-Presidente.
O SR. PRESIDENTJl (A.lexand_re _Çosta)
palavra ao nobre Senador Mário Covas·.·

'-:c

COncedo a
-,- -

O SR. MÁRIO COVAS PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÁO DO 0RAJ10R, SERÁ
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem, a fim de prestar um esClarecimentO.
·o SR. PRESIDENTE '(Alexandre Costa) - Cqncedo a
palavra a V. Ex•
-·
'O SR.' RONAN TITO (PMDB - MG. Pela ord~~- Sem
revisão do orador.)- Sf._Prt;;:siâente, que"rO prestar mri esclarecimento ao Senador Mário Covas, qUe,~ como dfrJªm OS
jovens, no seu linguajar muito próprio, esteve em estado de
graça na tarde de hoje .. Apenas para dizer a S. Ex' ,que,
no art. 5' do p_roje)o <\e. L\'i. de Resolução, está escri~o. o
seguinte:
- ·
· "Os desembolsos ~utorizados p_or esta resolução não
'pOãerãO ultrapassar os limites e condições -estabelecidos
pela Resolução n' 82/90 do Senado Federal."
-especialmente aquéle requerido no art. 29
·
Então, as despesas não_ ~stão autorizadas pelo projeto
de resolução.
_
. ~Sr. ~uy Bace'lar. ~_' S~. 'President~:. p~ço a p~l~~i~ p~;a
discutii.". ·
. ..
'
·
O. SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar.

Concedo a

0 SR. RUY BACELAR (PMDB -·BA. Paradiscutir.)
-Sr. Presidente, S~ Senadora, Srs. Senadores, antes de Começar a tecer considerações sobre o Projeto de Resolução
n9 41, quero deixar bem claro que votarei contra. A solução
para o Brasil não é continuar na morat9ria que aí estã. Pert&O
que o Brasil precisa se inserir no context.o financeiro internacional. E declarar também, Sr. Presidente,.que o SenadO Fedçral. a partir da nova Constituição, da Constituição:de--5 de
outubro Pe ,1988, p3ss-oü a ser sócio-partiCipante~ responsável
das decisões que venha a tornar o Exec.u~iyÇI, sobretudo, quanto à nossa dívida extemfl,
.
Depois desses esclarecimentos, Sr. Presidente, tentarei,
sucintamente, resunür aquilo que disse na Comissão de Assuntos Económicos, quando ali proferi um voto em separado
_'que passo a ler:
. .
. ' .. .
.. '
VOTO EM SEPARADO
Introdução
A Mensagem Presidencial n' 133 de 1991 (n' 243, de
1991, na origem) encaminhou ao ·senado Federal pedido de
autorização para que a União possa celebrar operação externa
de natureza financeira, mediante a assinatura d_e um protocolo
de negociação intitulado "Contrato para Regularização dos
Juros Devidos em 1989/1990".
Remetido à Comissão de Assuntos EÚ::onônilêos -. o referido contrato foi objeto de análise téCnica e jurídica qu~ constatou a existência de i.IJ'egularidades jurídicas que afrontam a
Constituição Federal,_ além de numerosas· lacunas e omissões
que não peirnitem a nós, Senadores, o ·exercício ariiplo de
nossa C9mpetência fiscalizadora.
;

.
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Assim sendo, considerei que a aprovação imediata de
documentação tão complexa e tão cheia d~ _omissões seria
uma prática temerária, além de incompatível com o nobre
exercício da função de Senador da República. Atendendo
aos mais elevados interesses nacionais, ~nc.aminhei um pedido
de vista da documentação, adiaildo por cinco dias a deliberação final da Comissão de Assuntos Econômicos.
~,Este tempo adicional me permitiu submeter o protocolo
de negociação a uma análise técnica mais aprofundada, cujos
resultados_ passo agora_a expor.
2 -Análise Técnica do ProtpcqLo qe ~çgociaçãO
.
A COnstituição Federal, em seu arL52.-incisõY, declaia
se~ da competência privativa do Senado Federal: '\
~'Autorizar operações exiernas de natureza fina~ceira,
de interesse. da União, dos estados, do Distrito Federal,
dos territórios e dos municípios-." ·
·
O iriéiso VII do mesmo art. 52 da Constituição estabelece
tambéin como competência privatiVa-do Senado Federal:
"Dispor sobre límites globais condições para as opera.. ções de crédito externo e interno da União, dos estados,
do P.i~trit(? F~det:aJ ~ _do.s municfpiOs, de suas autarquias
e demais_ entidad~s coi}troladas pe:lo poder público federal."
Opefãção exterria de natureza fhianceira, para os- fiils
contemplados, é toda aquela que cria vínculos obrigacionais
entre entidades do direito público iritetn-d ~ pessoa física ou
jurídica sediada no estrangeiro, teridO- pót objeto principal
negócio versando sobre_ bem que repr~eflte valor monetário.
..·· P: ~negáve_l,_· pm:cirito, que os acordos, tendo por objeto
renegociar a dívida exte~na braSileira, garantidos que são pela
lJtliãO, devem ·obede_cer,_rjgidamente, os preceitos constituéiõn-cl"i{âêfiriidoS no aít. 52, incisos V ~e Víf. Isso posto,"cabe
-rc~ssalvar _o elevado peso das responsabilidades da Co~iSsão
de Assuntos Económicos. As atribuições constitucionais do
senado federal vão ~esde, vejam bem, a ffxação de limites
ç_ parâm~tros até a autOiizãÇao fin~r. s~~ a qual a operação
de crédito externo não pode ser realizada. ·
. ' O Sr~ Jutahy Maialbâes- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. RUY BACELAR- Com muito· prazer.
O Sr. Jutaby Magalhães - Senador Ruy Bacelar, em
primeirO lugar quero dizer a V. Ex~ e à Casa que tive Oportunidade de fa:Iai, hoje, riã-sesSão vespertina e escolhi a Sessão
Ordinária porque sabia que não teríamos O tempó neêessáriõ
para uma discussão mais arripla da matéria, numa sessão que
_está espremida entre a sessã_o .ordin_ária e_ a sessão do Coo~
greSso "Nacional. Desejava-se até que não_ discu.tíssen;,os ID!Jito
esse assunto, que no meu entendimento, é o mais importante
sobre o qual temos que decidir, que ·é a questão- da dívida
externa. Mas, foi quase solicitado que não discutísSemos·muito
pOrque-temos horário para a sessão do Congresso Nacional.
Por isso fiz um pronútlciamento, há cerca de uma_ hora, com
uma análise que considerei importante fazer. Neste aparte,
a V. Ex', _quero dizer apenas que as operações exterp.as celebradas eni 88, não for;1m remetidas ao Senado para aprovação
porqUe, na realidade, à época, não era necessário, mas, agora,
faz parte do conjunto do que vamos votar hoje, e n_ós desconhecemos, inteiramente o texto desses acertos feii:Os enl1988.
Iremos aprovar aqui, hoje, aquilo que. não decidimoS ontem;
iremos· ratificar, e está expresso, está explicitamente colocado
na cláusula denominada "Limitações In_erentes ao_P~dido de
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Disperisa"; às. folhas .11 e 12, da mensagem que veio para
o Congresso, qué o dOCumento que consubstancia um acordo
submetido ao Senado, ratifica os termos de cada contrato
origTrtãl. Por isso,·estaremos, hoje, aceitando o pleno conhecimento dos acordos sobre a dívida externa brasileira, feitos
anteriormente, quan'do, na realidade, não conhecemos nenhum deles. Veja V. Ex• a gravidade do que estamos praticando hoje. Nesse acordo, por exemplo, estabelecemos todas
as nossaS obrigações. Diz 6 Senado que ·o Brasil fica responsável por tudo o que representar aumento da dívida em uma
mera variação ·cta libor. Se aprOvarmos esse acordo, 'boje,
essa responsabili?aae será nossa,- do Brasil.
Então, estaÍnos a'pfóvãiido uma dívida externa e, ao mesmo tempo, aprovando novas dívidas que poderão surgir,-para
o futuro. Declarei, hoje à tarde, que votarei COntra a proposta
e mantenho a minha posição. O meu objetiVO fç)í faic:r _üm
estudo sobre as que_stõe_s. jurídicas que envolvem esse problema e, no meu entendimento, o ordenamento jurídico ~-ao
está sendo acatado.
O SR- -RUY IIACELAR -- V. Ex•, eminenté- Senador
Jutahy Magalhães, cioso de suas obrigações, tem tod_ª' razão,
quando alega que os contratos que estão em ·v-igor~_ C(!f~~-i-3dos
que foram, rapidamente, em 22 de_SetembrO de 1988. antes
da _promulgação da Constituição', _fib Gó=vern.O-s-arriey,_ rião
fOram autorizados pelo Senã.dO, peJo Congresso.- Ma·., ao_r3.tificarmos, ao autori~rmos esSe adítivo àqueíe _cOD.tiatO, -prà'iicamente estaremos_ autorizando ou endossa_l_1_~o aq_lo::-•~s _co_ntratos que náo foram e não são bons para o Brasil.
Acredito que V, Ex• e nossos com p3ril:iei!os ~ qUe, Por
certo, estudaram e leram, têm conheCimento dessa m~nsa_g_em
e vão votar, hoje,' COm 9Ónsciência'. se· .iútô ~deram, peÇd-llies
ouvir coin um pouco mais de atenção o humilde-orador que
usa da palavra, neste momento.
Dando continuidade, Sr. Presidente e Srs._- Senadores,
as amplas atribuições -cOnstituCionaiS do Senado Federal já
foram- regulamentadas pela ResoJ~çãO n~' 82, de-18.de dezembro de 1990. Essa te,S-õlução, negociada .OOm a_e_qU}pe econ_Q'mica do Governo Collor tem uma-JêS;itfniidade q_ue ~~ pode
dizer dupla. Ela representa de um 13do os parâmetros fixados
pelo Senado Federal para renegociar ~ -âíVida. eJÇterna. De
outro lado, essa resolução formaliza ns _comp!Oniissos eleitorais do então candidato Fernando Collor referentes à moralização da renegociação da dívida externa brasileira,___ É com
base nessa resolução que o Senado Federal deve analisar todos
os acordos de dívida ext~i"ria ~e_l~J?radçs_ pela Uniãu~
Collvéni, além di~!io, registrar Sr. -Presidente e Srs·. Senadores, que o art. 49; inciso I da Constituiçã'o FederaJ determina
-caber exclusivamente- ao Congfesso Nacional:- -"Resolver definitivamente soóre tratados, acordos ou
atos internacionais- que acarretem: encargos oU coinpromissos gravosos ao património nacional."
Tendo em vista os citados dispositivOs, parece-fora- de
dúvida, que a repactuação da dívida externa, no plano nacional, deve ser submetida a duas instâncias. Em priineiro lugar,
ao Senado· Federal para que fixe parâmetros e au-torize a
formalização das operaçõeS; em segundo lugar, ao Congresso
Nacional para que aprove os instrumentos firmados em nome
do País;
-- ---- -Cumpre, desde logo, assinalar que tanto a autorização
como a aprovação ou homologação devem ser concedidas
em face de um texto específico; discriminandO de formã ampla
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e exaustiva todas as obrigações, encargos, ónus e normas convencionais ou legais aplicáveis ao caso.
Feitãs essas observações preliminares, passo ao exame
do proposto.
Explica o documento ministerial, ter sido firmado em
setembro de 1988 os célebres contratos do _Sr. Maílson da
Nóbrega, _uma série de "operações externas de natureza financeira" com o propósito de reestruturar a dívida de que são
credores diversos bancos comerciais internaciona"is. Ainda segundo o mesmo texto, quatro foram os-principais ponto·s então
Contemplados:
1. Ingre_sso deUS$ 5,2 bilhões, a título de dinheiro n9vo,
para, entre outros fins, pagar juros aqumulaç:lÇlS e~ decorrência da moratória -de 1987.
,
Desses 5,2 bilhões, se não me falha a memória, somenie
4,6 bilhões de dólares entraram no Brasil. Naquela época,
o ex-Ministro Mafls_on da Nóbrega, com toda a vo,z de seu _
pulmão, aqui mesmo no Sei1.ad0, -âis-se Que, após asSin"ãr-essecontrato ou esses c~:mtratos, haveria um fluxo de capital intertiaciorial para o Biasil, diria da ordem de 7 bilhões, dinheiro
este que não apareceu até o pr~sent~ rnomen~to.
.
.
O itein 2 daqueles con1raios diz claramente:
2. Reescalonamento da dívida externa_peJQ prazo de20
aiJ.ós com 8 de carência, cujo ven:c1roe~to e.s~a.va previSto pa~~
o período entre 1'-1-87 e 31-12-93...
·
·
- 3.. Troca de parte da dívida- é bom que V. Ex~'- o-uçam,
põis há quem diga que nunca foi feitO isso -por bónus do
Tesouro, _com prazo de resgate de 2~- anos c~m 10 Ç~ carência.
Se isso foi efetiVado, náo foi s_omente de juros atrasados,
cdri1o propõe o atual acordo ao projeto de resolução, mas
do capital, do enfoque da dívida, que é mais importante.' '
__-_ ' -L[ Ma-nutenÇão das linhas-de créd_ito cqmercial e interbancário de curto prazo Por 2 anos e 6 meses.
Há, posteriormente, o registro· de ter sido sustada a remessa de "'determinados juros'' (sem especificação) a partir
áe julho de- f989, dando-se, em outubro do corrente ano,
início a estudos e negociações com Vístas à conclusão _de _riOVo
acordo.
Isso significa que o contrato em vigor pelo Brasil com
os credores intern~cionais não foi cumprido pelo ·Governo
.bra_sileiro. :ero_va eviQente; de que aqueles contratos não resolveram os poblemas do Brasil, mas nos levaram a~se uma
hiperinflação. O Brasíl regrediu. L) ·que-se-VíU-no BraSil, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, foi mais miséria, foi falta de escola,
de habitação, de coinida, de emprego. É esse estado de miserabilidade em que Vive hoje a Nação brasileira.
Fundamentalmente, o instrumento que ora chega _ao Senado dispõe sobre a regularização dos juros devidos e não
remetidos ao exterior" até 31-12-90. O.deriorilin3.d0-''estoque
da dívida", será objeto de futuros entendimentos.
Vejam benÍ~ este Sena-do está _reu_nido. Estamos aQUi_ discutindo há_muito" tempo. Já comp<il-eceu aqui-o Sr. Ministro
da Economia, Fazenda e Planejairiento, os dois, a ex-Ministra
e o Ministro; os dois Presidentes-do BanCo Central- o anterior·, Dr._Ibrãhim Éris, e o·atual, Dr. Frandsco_A.ndté Gros;
õ_"F_qJ~bã.ix3dOr JórlO Dimster, e]<-IJc;:.goclador da dívida e_xterna,
-qõ.'e já-esteve aqUi i)bl- várias veZeS Parã--preStar-esclai'~ciplento,
vejam bem, sobre o quê? Não sobre a dívida brasileira, mas
sobre juros atrasados e não pagos, porque os acordos celebradoS pelo Brasil, em setembro de 1988, não forarii cumpridOs
pelo Brasil. E não o foram por quê?- POrque o Brasil não
cresceu e assim não há como possa pagar sua dívida.

3538 . .Quinta-feira 20

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

Desde logo, emerge uma questão nuclear_:_ que juros são
esses que vamos pagar? Como foram calculados se não conhecemos~ se não estão anexados os contratos_ celeb~?-c;lps em
setembro de 1988? Quais as disposiÇões contrãfijajs dos contratos que os ensejaram?
Parece, Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, do pon_to__
de vista constitucional, qüe o Senado não pode sequer conhe-_
cer da matéria sem que antes tais perguntas sejam devidamente respondidas.
Efetívám.ente,-à luz do que determina a Lei Maior, está
o Senado impedido de deliberar sobre assunto de _):amanha
magnitude na mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente
da República, quando se afirma e recOnheCe~ que âiz teXtuaiR
mente:
"Quanto aos valOres das ()brigações relatívas a juros
de operações de responsabilidade do setor públiCo ... vem
sendo desenvolvido _intenso trç.balho ..._cqm.__o .objetivo
de.~· determinar ó monütnt~Hótal de t;:t.is qbrigações. (. . .)
Somente_ após a conclusão desse trabalbo ~erá possíVel
fixar o montante global envolvido no presente acerto,
que se estima não ultrapassar US$ 9,0 bilhões."
·

Nem o Poder Executivo· sabe quanto· devemos de juros.
Ora, se nem mesmo o· Governo· s-abe o quanto deve,
como pode estar a solicitar ui:na áutorizâção do Senado para
pagar?
Ü exercício efetivcfda COmpetência fiSCàlizidora dQ senaR
do Federal torna-se impossíVel diante das numerosas falhas
e omiSsóes Contidas·na-dóCuriieritãção eriviada.
Do ponto de vista jurídico, o "Contrato para ReguÍarizaÇãCi dos Juros Devidos em 1989R90" é basicamente um
protocolo de emendas a um conjunto de contratos de reescàJoR
namento da dívida externa garantidos pela União e às'sin'ados
em 22 de setembro de 1988. ··
··
· ·
Durante o discurso do Sr_. Ruy Bacelar, o Sr. Alexandre
Costa, ]P ViceRPresidente,- deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, 1 9 SecretáYiO.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carne\fo) ~A Presidência
lembra ao nobre Senador que o tempo de V. EX' está esgotado.
O SR. RUY BACELAR- A matéria é de tamanha importância, ilustre Presidente, que peço a V. Ex• mais alguns minu~
tos para concluir.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --'.Ainda temos
vários oradOres inscritOs parã ·aisci.Itit ·a matéria.
O SR. RUY BACELAR - Serei breve, Sr. Presidente.
Acontece que os contratos de setembro _de 1988 contêm
numerosas cláusulas_ cuja c_onstituciortalidade já fo_i_ questionada por diversos especialistas. Segundo_o relatório da Comissão Mista destinada ao_ exame analítico ·e. pe'ricial dos atos
e fatos geradores do.endividamento exterilõ, as-irregularidades
JUrídicaS atinge-m o- núcleo central do contrato de reescalaR
namento de setembro de 1988, O qual conteria cláusulas -"deM
senga~?:dc;>ramente !J.~las de pleno direito, por aberr_antem_ente
infringentes da ConstitUiÇão Tseja a atual, seja a de 1967/69)".
Diante desses fatos, o acordo de juros atrasado~ qão prescinde de uma análise jurídica de todos os_ ~ontratQs ~m vigor.
Agir de çmtra _rnan.eira, seria cOmo teil'fãr julgar um livro
científicoJendo apenas o apêndice.
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Analisando o acordo de regularização_dos juros atrasados
à luz da Resolução n9 82, de 1990, percebe-se omissões_ graves
_que afrontam a autoridade do Senado Federal.
A lacuna mais grave está na ausência de um_~deroons
trativo estatístico da ampliação da capacidade .de pagamento
do Governo. Conforme definido no art. 29 da Resolução ,n"
82, de 190. que todos os Srs. Senadores _conhecem, acredito,
o montante de pagamentos ã comunidade financeira internacional deveria se restringir à capacidade_interna do Governo,
entendida como "a diferença positiVa entre as receitas e despesas da administração pública federal direta e indireta, excluídas
as iitstituições fihanceira·s federais". Es-sà. salvaguarda tenta
assegurar que os pagamentos da dívida externa não sejam
_financiados com emissãO de papel-moeda oU aumento da díviR
da interna. Segundo os números apreseiltaGos pelo Governo
Collor em outubro do ano passado - o Brasil disporia de
apenas US$ 1,2 bilhão para pagar juros da dívida elegível
junto aos bancos comerciais. No entanto, poucos meses após
a apresentação desses númeroS~ o GoVernO -sOlicita ao Senado
Federal autorização para pagar US$ 2 bilhões de juros atrasados, além dos US$ 1,4 bilhão que já está pagando de juros
da dívida, vincenda em 1991, ou seja, 30% daqueles juros
devidos.
Como é possível qtie a capacidade de pagamentos brasiR
!eira tenha se ampliado de US$1,2 bilhão para US$ 3,4 bilhões
em. tão pouco tempo? Ainda que seja verdadeiro este fenômeno, não deveria ter sido remetido ao Senãdo Federal um c;l.pçJIR
mento ofici3.1 do Executivo relatando as ~_!~}ia~ dessa milagrosa
multiplicação dos pães?
~e o Executivo levas.se a sério OS _limites fi~adOs pelo
Senarlo Federal, o demonstrativo da capacidade de pagamento·s teria sido anexado â exposição de motivos. No entanto,
no a'mbiente obs_curo em que nós Senadores estamos sendo
forçados a analisar este acordo, tudo o_ que recebemos~ -Sr.
Presid~nte, foi um relatório apócrifo, Sem nenhuoia assinaR
tura, intitulado_ "Acordo de Refinanciamento dos .Atrasados
da DíVida Externa -ConSistência Macroeconômica". Documento esse que não foi_ entregue a todos, tomamos conheciin"ento através de alguns Senadores privilegiados. Este_relatório çontém apenas trêS páginas de tex:tó e _um punhado de
tabeJas c_o_ntendo números impenetráveis, ·serif qualquér referência a fonteS ou metodologia.
Um segundo problema diz respeito ao cumprimento -do
art. 4o da Resolução no 82/90, a qual proíbe o ressarcimento
pela União ou por suas autarquias de despesas realizadas pelos
credores com viagens, hospedagens ou serviços téCnicos ou
jurídicos de seu exclusivp interesse. Esse ar~igó está em contra R
dição evidente com as disposições do protocolo.
Há põuCo o erniri"ente e ilustre Senador_ :M~r_io. Covas
chamou a atenção para uma carta do Embaixador Jório Dauster, que diz o seguirite:
"22 de maio de 1991
Para
Comitê Assessor de Bancos para o Brasil
At. Citibank N .A.
Nova Iorque, NJ.
Prezados _Senhores,
Na COTtdiçãÓ de Embaixador Extraordinádo :Paia a_ Negociação da Dívida Externa, desejo informar o Comitê
AsSessor de Bancos do Brasil qUe, conforme cOmuniquei
em oportunidades ante_riores, tendo em vista o disposto
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na Resolução no 82/1990 do Senado Federal elo Brasil,

que não é _se-gredo de Estado, porque acho que nada aqui

a República Federativa do Brasil não está autorizada a

deve ser segredo para o povo brasileiro, já que bancos interna-

compensar os ban_cos por despesas de transporte e hospe- ·
dagem incorrida_s em reuniões do Comit_ê que tiveram
lugar a partir de 11 de outubro de 1990. Atenciosamente, Jório Dauster Magalhães e Silva."
Na mesma mensagem, Sr. Presidente, o Comitê_ Assesspr
de Bancos envia um documento para o Brasil_, CQntraditan·9.:_o __
a carta do__ Embaixador Jório DauSter. Além do mais, Sr.
Presidente, hoje esse ilustre embaixador não é mais o negociador oficíal da dívida externa brasileira.
Para chamar atenção de V. Ex•s sobre a importância do
pagamento dessas despesas, quero mostrar um documento

clonais sabem muito mais do_ que nós, a respeito da situação
financeira e económica do Brasil, _como é o caso· do Fundo
Monetário Internacional, do Banco Inteiãrnericano de Desenvolvimento, do Banco Mundial e de váriaS outras instituições
~nanceiras. Tenho-o aqui ~ ~ou mostr~-lo a V. Ex~s
- Vejam bem,- Srs. Senadores.
Nas negociações feitas pelo Sr. Maflson da Nóbrega,
aqueles célebres contratos realizados em 22 de setembro de
1988, o que o Brasil pagou só de mordomia - é o nome
já congnominado_ para essas despesas, aqui está o documento

BANCO CENTRAL DO BRASIL

DIRETORIA OE ASSUNTOS.INTERHACIONAIS
DEPARTAMENTO DA DiVIDA EXTERNA
DIVAP/SERAP
DESPESAS DO COMITÊ ASSESSOR DOS ·BÀNCOS, RELATIAOS
ACORDOS
DE RENEGOCIACaO DA DiVIDA EXTERNA, FIRHAVAS
DOS EM 1988, REEMBOLSADAS PELO BRASIL.
EM USS MIL
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clos
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BANCO CENTRAL DO tl(tASIL

DESPESAS DA FASE IV DO PBF

I

DESPESAS LEGAIS

I

VIAGENSJHOSPEDAGENS

I

REPÚBLICA FEPERATIV A DQ BRASJL I REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1989 11990 INTEREST ARRANGEMENTS I
CONTRATOS PARA REGULARIZAÇÃO DOS JUROS
DEVIDOS EM 1989 11990
Memorandum Para: Comunidade Financeira Internacional
Do: Comi~ê As_se_Sspr de B?_~cos para o Brasil
From: The Bank Advisory Comnlittee for Brazil
Data:
de maio âe 1991
·
Date: May
, 1991
1. Em 8 de abril de 1991 o Comitê Assessor de Bancos
1. On April 8, 1991, the Bank Advisory Committee
for Brazil (the "C<immittee") ·and-represeiltatiVes of the para o Brãsil (o "Comitê") e representantes da República
Republic of Brazil ("Brazil") announced e preliminary Federativa do Brasil (o "Brasil") anunciaram um acordo
agreement on Brazii•s commercial bank interest arrears preliminar sobre os juros devidos .e não pagos pelo Brasil
through December 31, 1990. The Committee and repre- 'aos bancos comerciais até 31 de dezembro de 1990. No
sentatives of Brazil have finàlized a detalied pi'oposal curso de reuniões subseqüentes, o Comitê e i"epresfmfor resolving the interest arr~ars during subsequent mee~ tantes do Brasil concluiram uma proposta pormenorizada
tings. Included in this communiCation are the Summary para resolver a questão dos juros em atraso. Junto a
of Principal Terms Of the 1989190 Interest Arrangements esta comunicaç4o,_encontram-se o Sumário dos Principais
Termos dos Contratos para a Regularização dos Juros
and a walver Request.
--Devidos em 1989190e um Pedido de Dispensa de Cumpri·
mente de Obrigações.
2. A comunicação em anexo do Ministro da Econo2. __The accompanying communication from the M_jnister of Econoniy, FinanCe and PlàiúliOg of Brazil requests mia, Fazenda e Planejamento do Brasil solicita sua partiyour participation in the 1989190 Interest Arrangements. -ci]:mção nos contratos para regularização dos juros deviThe 1989190 Interest Arrangement&contemplate that Bra- dos em 1989/90. Tais contratos prevêem que os juros
zil's Interest arrears through' Deceiitbe:f 31, 1990,--and devidos e não pagos até 31 de dezembro de 1990, bem
interest on __süch artears, ·wm be exchenged for _cash and como os juros sobre tais atrasados, serão em parte, pagos
bonds on the terms set forth in the accompanying Sum- em dinheiro e, em parte, permutados por bónus de conmary ofPrincfpal Terms. The fiilal terms of such exchange fOrmidade com o disposto no Sumário dos principais terof interest for bonds will be subject to mutually acceptable mos que acompanha esta comunicação. Os termos finais
dOs referidos pagamentos e periituta de juros por bónus
documentation to be negotiated betwéen_ the Committee
estaram sujeitos à aceitação ri:tútua de do_cumentos a seand representatives of Brazil.
rem negociados entre o Comitê e representantes do Brasil.

Memorandum to: The International Financial

nity

Commu~
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3. ln arder for mcmbers ofthe I_nternationaJ Financial
Community to receive and apply payments pursuant to
the 1989/90 lnterest Arrangements, Brazil requests that
each member of the International Financial Cornmunity
waive certairi proviSibn of each Brazil_ Agreement to
which it is a party. Please note that the waive Request
contemplates only the waivers necessary to implem~nt
the terms·of the 1989/90 Iriterest Arrangel:nents and states
that other proviSiõfiS Of each Brazil Agreement will remain unchanged.
4. ln the event that any person other than Banco
Central do Brasil or Brazil is a güarantor wíth respect
to any Brazil Agreement, the banks party to such Brazil
Agreement may wish to make their own arrangement~
with such guarantor to preserve_such guarantor's guarantee.

5. The Committee and representative of Brazil have
also agreed that interest due and un.e_aid after January_
1, 1991 under each Brazil Agreement wi!l be adressed
separately from the neg_otiatíon of a term sheet for Brazil's
medium and long-term corD.merciaf bank indebtedness.
6. Each meffiberofthe Coritmittee Intends to-respOnd
favorably to Brazil's request for participation in the
1989/90 lnterest Acrangement, including the granting of
walvers and requests that each member of the International Financial Community_resporid affifmafíVely.
7. The Brazilian government intends to hold informational meetings in a mimber offinancial centers to explain
further the terms of lhe 1989/90 Brazil !nterest Arrangements.
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tos de conformidade com os Contratos para a Regularização dos Juros Devidos em 1989/90, o Brasil solicita
aos membros da Comunidade _Financeira Internacional
que cori.cotdem em dispensá-lo do cumprimento de ce-rtos
dispositivos constantes de cada Contrato Original do qual
seja parte integrante. É favor observar que o Pedido
de Dispensa se refere apenaS_ ãs_ dispensas necessárias
para permitir a implementação dos termos_ dos Contratos
para a RegulariZação dos Juros D_evidos em 1989/90 e
estipula que os outros dispositivos dos Contratos Originais permanecem inalterados.
4. Caso qualquer pessoa que não o Banco Central
_
do Brasil ou o Brasil seja garantidor com respeito a qualquer Contrato Original, os bancos que participem de tais
Contratos Originais talvez desejem entrar erri eõteildimento com os· respectivos garantidores a fim de preservarem a garantia existente.
-- - ·

5. O_ Cómitê e os representante do Brasil também
.acordaram que os juros _devidos e não pagos no curso
de 1991, referentes a cada Contrato Original, serão trata:.
dos separadamente da negociação relativa a conclusão
do Sumário dos P_rincipais Termos relativo à divida de
médio e longo prazos do Bra'sil para com os bancos comerciais.
6. Cada um dos membros do Comitê tenciona: reSponder favoravelmente à soliCitaçãõ do Brasil para que participe dos Contratos para a Regularização dos juros Devidos em 1989/90, incluindo a anuência com respeito ao
pedido de dispensa e solicita qUe todos os membros da
Comunidade Financeira Internacional respondam afifmã.Plente.
7. O Governo Br~Sileiro pretende promover encOntros_ de caráter informativo em alguns centros firianceiros
com vista a oferecer maiores esclarecimentos acerca dos
COntratos para a Regularização dos juros Devidos em
1989/90.

8. If you have any questions With respect to the foregoing please do not hesitate to contact your regional coordinator, or any other mamber of the Committee.
Regards,
8. Em caso de dúvida sobre o que se contém- nesta
Citibank, N.A., Chairman, Advisory Corrimittee
Lloyds Bank Pie~ Deputy Chairman, Advisory Com- ---·comunicação; faVor entrai -~m. coritatO com seu--coordenador regioOaJ ou qualquer Outro membro do Comitê.
mitte
Atenciosam:eilte,
·
Morgan Guaranty rrust Company of New York, Depu- ty Chaírman, Advisory Committee ··
Citibank, N.A., Presidente_ do Comitê
Arab Banking Corpor3tion
Lloyds Bank Pie, Vice-Presidente do Comitê
Morgan Gua'ranty Trust Company of New ~York, Vice-:..
Banco Português do Atlantico
Bank of América N.T. & S.A.
presidente do Comitê
Bank of Montreal
Arab Banking Corporation
The Bank of Tokyo, Ltd.
Banco Português do Atlântico
Bankers Trust Company
Bank of América N.T. & S.A
The Chase Manhattan Bank, N.A.
Banck of Montreal
Chemical Bank
--- The Bank of Tokyo, Ltd.
Commerzbank Aktlengesellschaft
Bankers Trust Co~nany __ _ __
Credit L yonnais
The Chase Manhattan Bank, N.A.
Deutsche Bank AG
Chemical Bank
Manufacturers Hanover Trust Corilpã.ny
Commerzbank Aktiengesellschaft
·
Midland Bank, pie
Creclit Lyonnais
The Mitsubishi Bank. Limited
Deutsche Bank AG
Societe Geherale
Manufacturers Hanover "rrust Coinpariy
Midland Bank, pie
· ··
-· - ·
Swiss Bank Corporation
Union Bank of S\Yitzerland
The Mitsubishi Bank, Limiféd
Societe Generale
3. A fim de que os_membros da Comunidade FinanSwiss Bank Corporation
ceira Internacional possam receber e aplicar os pagamenUnion Bailk of Switzeriand

•..!..
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~ór([ue, assim fazendo, estarão dando um atestado de patrioO Brasil _gastou com aquele inesquecível acord_o de 1988
tismo, um atestado de querer bem ao Brasil.
porque foi r~i~ para o Brasil,_ essa grande quantia, tirad~
Era: ó qlie tinha a dizer, Sr. _Presidente~_ (~ui~o __bem!)
do povo brasileiro para pagar mordomia dos credores internacionais, mas, quero dizer que os negociadores brasileiros tentaDurante o discurso do Sr. Ruy B-acelar, o Sr. Dirceu
ram amenizar o te_or desta cláusula com a inclusão da carta
Carneíro, ]~> Secretário, deixa a cadeira da presidência
dQEmbaixador Jório Dauster que acabei de ler.
que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente. '
Peço a atenção dos meus eminentes Pares, ilustres Sena_ ~ SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presidores, para que ouçam esta minha conclusão. Gostaria que -dencta, antes de conceder a palavra aos dois oradores inscfiios
ho~vesse mais tempo, para que V. Ex•s examinassem, maiS
para discutir essa importante matéria, deseja comunicar aoS
detidamente a documentação que nos foi enviada pelo Poder
__Srs. Senadores <!_Ue _-::e~ ~azão de se ter el~stecído o prazo
Executivo.
--- -da presente sessao,-comcxdindo com aquela outra sessão conCreio que a-paciente leitura das cláusulas contratuais deS-·
para o Co~gresso Nacional- a PresidênCiã, inq~iriâa
se obs_curo contrato, para a regularização dos _juros devidos vocada
agora há poucos Instantes pelo nobre- Presidente da Câmara
e~ 1989/90, despertariam em meus ilustres colegas a consciêhdos Deputados, Deputado lbsen Pinheiro, entendeu de cance~a d~ quanto estão sendo afrontadas as prerrogativas_constitular a sessão do Congresso e c:onvocar uma para amanhã, às
cwnms do_Senado Federal, pois esta Casa ouçam bem, meus
9:00 horas para que se aprecte a Medida Provísõria n' 296
caros colegas - deixou de ser a in_stitui_ção que funcionava
da mesma forma será feito em relação ao restante das matéria~
como uma simples agência carimbadora_ dos acordos finan- incluídas na Ordem do Dia.
ceiros i_nterna_ci_onais ass~n~~?s pelo Poder Executivo. É hOje
. A Presid~ncia está fazendo a comunicaçã_o formal aQ Preum s?cw partxctpante responsável por tOda e qualquer decisão
st~~nte da Ca:nara dos Deputados, pedindo a S. Ex~ que,
relat~va aos acordos da dívida externa. Amanhã, na rua, nas
utthza~do ?_ mtcrofone de uma sessão que está praticamente
avemdas, ~as praças, nos bo~ecos, seremos cobrados por esse se extingmndo lá na outra Casa do Parlamento avise ãos
voto. que tremo~ dar, autonzando ou não essa negociação. Srs. Deputados que, às 9:00 horas, da manhã estar~mos reuniPor tsso, neste momento; apelo para a consciência de V. Ex~
dos para apreciar a Medida Provisória- n9 296 .e o restante
diante de tão gritantes irregularidades contidas no acordo d; ·da matéria incluída na Ordem dq Dia da sessão anteriormente
reescalonamento anterior.
·
:
_
convocada para as 19:00 horas de hoje._
Não se justifica, Sr. Presidente, a celebração de um acerto
·
-~once~o
a
palavra
ao
nobre
Senador
Maurício
Corrê3..
d~ contas atrasados, que é um mero aditivo aos_ contratos
vtge~tes da dívida externa que tantos males tem causado ao
OSR. MAURÍCIÚCORREA (PDT- DF. Para d!Sc~tir.
~rasll. Nosso ~aís está perdendo. a grande oportunidade históSem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. SenadõfêS
nca, talvez a umca, de renegoctar conJuntamente o -estoque gostaria até de pedir vênia, a esta hora, e abordar _tiunbé~
da dívida e os juros atrasados no contexto de uma reformu- esta questão._ Quando esteve _aqui o Ministro Marcílio Marlação.des~e_s contratos, que devem adequar-se à nova realidã.de
ques, respondendo a um requerimento que· fiz, ·enderecei a
constltucwnal, económica e social do País.
S. Ex~ uma_pergunta que poderia ser inocente, ingênua, mas
~ui~os ainda usarão a palavra e dirão a.qui; ·c-Õ~ toda - que traduzta uma preocupação: se o Govern_o__ pretenderia
eloquêr:cxa, que haverá uma entrada de_ dinheiro novo para manter o negociador, Embaixador Jório Dauster; e s_ Ex.~
este Paxs, para que possamos tapar os buracos das estradas
respondeu categoricamente que o GovernO-o niã.Iiteria. Fiz
dar escola às crianças que não têm escola dar remédio ~ essa pergunta porque imaginava que ocorreria-exatamente
h?spita~ àqueles que necessitam de remédi~ e de hospital; o que ocorreu; o velho Bernardo Pereira de VasconCelos,
dirao amda que, com a c7lebração desse contrato, iremos o grande estadista do Império, fazia referênCia a: Um profeSsor
dar emprego ao povo brastleiro, que o Brasil irá crescer da que tinha em Coimbra e que sempre falava nas aulas: "Quando
mesma maneira que cresceu com a realização dos contratos V?c~, estiver entr: duas coisas ruins, vote _na_ qu~ é ~e~Qs
celebrados em ~2 de setembro de 1988; da! eu dizer que apelo
pxor :E é em _razao exatamente dessa afirmativa, que gostaria
Çtg?ra à consCiencm de cada senador. Ass~m,_ {a:?:;~_ncto_, estou de detxar aqm algumas colocações.
.
e~~~~ntemente a~~lando- chamando a atenção do povo braNão poderia em sã COnsciê.ncia, sobretudo pelo programa
sileiro -no sentido de que, nessa hora difícil para o Brasil
do meu partido, pela sua ideologia, afiançar esse entendinão autorizem, não votem a favor da_ celebração desse contra~ mento que está sendo feito com os banCos internacionais.
to, não votem a favor desse projeto de resolução, por mais
Afinal ~e C<?ntas~ o que te.m si?o este ~aís __a_o_lo.ngO de_ toda
qu_e mereça o Senador Ronan Tito porque~ se assim o fizermos,
a sua_ h1stóna, nao só_ a htstóqa republicana, mas a história
~em de estarmos pe~den~o a oportunidade histórica de negoimperial, senão vítima do capital externo? Temos sido constanCia.rmos o global ma1s os Juros atrasados, estareinos também
temente explorados por essa súcia de banqueiros insaciáveis
de_txando de dar o respaldo necessário_ de que o Brasil
qu~ procuram expl<:>rar, que procuram extrair o sangue dos
eVIdentemente, as autoridades brasileiras precisam nesse mo~
patses subdesenvolvxdo.s. Basta percorrer a história brasileira,
mento, sobretudo quando o Governo Collor mudou completa- basta percorrer a história de todos 9s países endividados.
mente sua equipe económica.
Há poucos dias, examinava a primeira correspondência
Nada ~~is justo, nada melhor que esse novo Ministro
que a Sr~ Zélia Cardoso_ de Mello endereçou ao Presidente
da Economia, Fazenda e Planejamento, que o novo Presidente
Mauro Benevides, em que diz:
do Banco Central, que o novo negociador da dívida brasileira
"Estima-se que os atrasados montam a cerca de 8 bilá no exterior, diga~: o Senado Federal não aceitou aquel~
lhões de dólares e os juros sobre eles-incidentes, aproxicontrato que nos fot levado porque não representa as aspirama4amente.500 II!_ilhões de dólar.es. O montante preciso
ções do povo brasileiro.
_ ..
será conhectdo quando concluída a récOnciliação ora em
Em sendo assim, concluo meu pronu-nciame~to na certeza
estudo. uma vez que poderão_ ter ocorrido pagamentos
de que meus eminentes colegas senadores irão diZer unão" ,
-o_
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não comunicados ao Banco Central, coll:t o que se reduziria aquele valor."
Está claro que, naquela ocasião, a Ministra da EcOnomia,
Fazenda e Planejamento solicitava a compreensão do Congresso, sobretudo do Senado, para autorização dessa operação
que não ultrapassaria, segundo S. Ex~, 8 bilhões e 500 milhões.
Assim mesmo, os SOO milhões de dólares viriam em cima
dos juros atrasados.
Pois bem, a solicitação que nos vem ag6tã é a de_ que
concedamos uma autorização para que esse entendimento seja
firmado em até 9 bilhões de cruzeiros. Eu indago: será qUe
30 dias foram suficientes para aumentarmos em 500 milhões
de dólares a nossa dívida?
Além dessa questão, que propicia umã expectativa incrível de desconfiança- há um excesso daquilo que diz respeito
à carta da Dona Zélia - nós, na verdade, renunciamos até
a prerrogativas constitucionais. Até o foro o ride será celebrado
esse entendimento, a convenção designa como o de Nova
Iorque. Mas, como somos devedores, estamos aceitando essas
condições.
_
Gostaria de deixar bem claro que o nosso Partido, o
PDT, sempre teve uma posição de extrema preocupação-com
a dívida externa, com a exploração de que temos sido vítimas.
O Presidente Collor tem alegado a chamada _ingoverna~
bilidade. Existe a pressão dos bancos internacionais, com os
quais essa negociação é feita. E é precisO áiúi-- que não há
perdão, em se tratando de bancos; banqueiros internacionais,
sobretudo, os que têm créditos a receber do Brasil, não abrem
mão dos seus direitos e querem extrair do País o que for
possível.
Em decorrênci~ disso, eu gostaria de deix~r _b_em_ explíCito
que o PDT, ao final, vai ser favorável à assinatura- dO acOrdo,
através dessa delegação ao-Governo Federal, mas não concor~
da em hipótese alguma, porque entende que essa dívida de
juros é i!egítima. O Brasil, na verdade, não deve esses juros,
porque Já pagamos qu~ntias suficientes de juros aos famige~
rados banqueiros internacionais.
__ - --Quais seriam as-cciiiseqüências cOm"q-ue· teiíainos de arcar,
se não assumíssemos o_compromisso? Seriam aquelas das con~
venções internacionais-. É muitO- fà-cil Subir ·na- carfóceiia ·de
um caminhão ou falar para o povo sem nenhum ~~?prome
timento com a seriedade. Por quê? Se dermos o calote, se
não cumprirmos com as nossas obrigações, o PaíS sOfrerá CoriseqüênciaS evidentemente incalculáveis daqui para frente.
Assim tem acontecido com os pafses que ficaram em desacordo com a comunidade financeira internacional: foram redu_
zidos à míngua.
Sabemos que M países da Africa e da Ásia que hoje
só recebem ajuda através de auxílio, de doações, de contribuições humanitárias.
Portanto o Brasil, que é um País que tem essa grarideza,
deve cumprir seus compromissos. Não é através do expediente
do calote que vamos sair dessa situação. Isso não existe para
banqueiro internaciOnal.
E preciso, portanto, entender que a negociação,_nos seus
termos genéricos; não é pior-dO que a iniciada no passado.
Há outra coisa sobre a qual temos que ter a consciência
bem tranqüi!a: a maior -parte da dívida não foi contraída peles
governos posteriores a 86. Na verdade, essas dívidas foram
contraídas no regime militar, em que a política económica
era ditada segundo a vontade do Ministro da Fazenda. Por
isso :fi!:emos transações com banqueiros i:Oterriacionais~ -Com-
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prometendo a nossa dignida_fle. COII!prometendo a nossa produção. Os últimos _governos não têm feitO, ól.itt-a -Coisa se-ri"ãO
administrar essa dívida internacional provocada, criada~ ocasionada pela irresponsabilidade permita-me a sinCeridade de Ministros da Fazenda do _regime militai-_. :p_qr isso ést~mos
ne~ta situação. Qu'!ntas e qu_antas vt:::~es encomendas de ttavíos
eram feit<?!s-no extêrior, sobretudo cõin os armadores ingleses.
Quando nem sequer o Brasil ainda os tinha comprado, os
recursos saíam de um banco internacional para pagá-los; quer
dizer: comprávamos os na'Vios, na verd3de, com a obrigação
de pagar, porque,naquela ocasião, não se preocupava, absolutamente, com as conseqüências· que isso iria gerar. Era o
-"milagre" brasileiro. Por isso e~tamos·pagando, hoje, por
essas conseqüências.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Exf um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA _::__ Perfeitàmente, Senad"orJutahyMagalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. EX' está falando da forma
como .foi feita a dívida. V. Ex~ sa_be, melhor _do que e_u e
do que vários Srs. Senadores, que estaremos ratificando hoje.
todos os _acordos anteriores e que desconhecemos. É o que
está no-contrato. Vamos ratificar aquilo que não conhecemos.
Votaremos também uma medida que trata de uma dívida,
cujO Volume também não conhecemos, muito menos sabemos
a quanto poderá chegar. Uma das cláusulas estabelece que,
se houver aumento da libor, iremos pagar a diferença-à vísta.
Então, estamos aqui autorizando o pagamento de uma dívida
que não sabemos qual é e nem quanto poderá ser no futuro.
Por isso é ·que digo que, dentro do ordenamento jurídico
existente no País, e V. Er é um jurista, eu não sou -não
posso votar essa questão, que está fugindo a _esse ordenamento.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Mais uma razão, Senador
Jutahy Magalhães, para essa preocupação, porque esses empréStimos, esses· Coiú.ratos foram feitos sob a égide de urna
Constituição que ainda não determinaVa -que esseS em)?rés!im_os,_ com esseS: limites, fossem ratifiCados pelo Congre:sso
Nãcional. Mas hoje temos esse encargo, ~sa obrigação CQnstitu.cionai.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA-:- Ouço o aparte do nobre
Senador Jutahy :tyl_agalhães. _
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Senador, naquela época
não existia óbrigaç_ão de mandar os contratos para cá. Mas,
se _hoje esse procedimento faz parte do contrato como um
todo, então é necessário qUe nos enviem as cópias·, para lórnarmos conhecimento do que vamos votar. Agora é obrigatório
toma_rrnos conhecimento daquilo que estamos. neste momento, ratificando através de voto. Essa mensagem não vem acompanhada de nenhum dos acordos anteriores.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Quero dizer a V. Ex•
que o fato de eu me posicionar, afinal, votando pela <?!P~oyação
dessa resolução, n_ão signif~ca qu~ -eu esteja iibrindo mão dos
meus princfpios. O ·que- quero frisar, para:·que ·nque bem claro,
é que não me responsabilizo com as ccmseqüências futura~
das irregularidades existentes. Salientaria ainda mais, responw
dendo ao Senador J'v1áiio -Covas - infelizmente, pãrece-rne
que não está aqui e-, -naquele instante, não me deu a honra
do aparte-, que o ato de hoje, do Governo com o Senado.
é complexo. Portanto, não vej_o __ nenhum prejuízo em que
um senador da oposição e um senador da situação acampa-
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nhem as ulteriores transfo_rmações, enfim, os desdobramento
desses contratos. Aí, sim, se tomarmos conhecimento de que
há descumprimento, de que há irregularidades, poderemos
agir imediatamente com base nos recursos lega_is e constitucionais de que dispomos. Acredito que o comparecimentO
desses do_is_s.enadores se torna ~ndispensável, para que o ato,
com a nossa presença, embora como observadores, seja acompanhado de representantes do Senado e que relatórios sejam
feitos ao senado Federai.
Sr. Presidente, gostaria de dizer, a título de colab_oração
com o Presidente da República em sua afirnlaÇão, no sentido
de que o Congresso tem impossibilitado a governabilidade,
o meu partido vai votar favoravelmente à aprovação dessa
resolução. Isso não quer dizer - reafirmo mais uma vez que concorde com os termos desse documento_, p~rque não
reconhece a legitimidade desses juros, porque entende que
o Brasil já os pagou muitas ·e--muitas Vezes, e porqy.e ternos
sido explorados causticamente por esses banqueiTõS-lfiteró:acionais. Mas não podemos deixar de entender, neste instante,
que devemos dar essa colaboração para que possam haver
entendimentos, para que haja a governabilidade da qual o
Presidente da República tanto se queixa. E e eXata"mente
em razão disso que vamos manifestar o nosso·voto_favotâvel.

Finalmente, gostaria de dei~ar bem explícito que, na fase
das discussões, na Comissão de Assuntos Econômicos, apresentei uma emenda nos seguintes termos:
"A União e suas agências de crédito concederão
aos estados e munkípíos e suas instituiçôes- da administração direta e indireta, nas operações internas de natureza financeira, as mesmas condições avençadas com
os cred_ores externQs, autorizados, por esta resolução,
no que se refere aos juros de\'idos. e não pagos em
1989 e 90, incorporando~se ao prindpai, os juros vencidos até aquelas datas."
Vários senadores, tanto da oposição~ quanto da situação,
concordaram plenamente com essa emenda; toda vida, entendi
que ela não se ajustava tecnicamente a um·a·resolução interna
corporis do Senado para regular uma transação, uma operação, que irá realizar-se com o mercado priv~do intern"aCíOnaf.
Em razão disso, solicitei ao Governo que, de forma clara
e precisa, nos deixasse patenteado o cumpriment<f de s_ua
decisão porque não é justo que consigamos lá no estrangeiro
algumas condições e, aqui, o Governo imponha outras aos
municípios, aos- estados_e às autarquias diretas _e indiretas
que estão sofrendo as Crises terríveis da <!Ç~nomia ~rasileira,
porque quase todos os estados brasileiro~t~- senão todos,
hoje- dependem de rolagem de. dívida, estão em situação
difícil.

Portanto, nada mais just6 que o Govefuo aplique -amesma regra que está recebep.do internacio_qa_lmenw, para o nosso
município, para o nosso estado, enfim, para.as asministrações
diretas e indiretas dessas entidades.
Em- razão disso;· Sr. PresidentC;, não é que eu queira desconfiar do nobre senador Marco Maciel, por quem eu tenho
um apreço_ todo especial, mas S. Ex' hoj!! teve que viajar
para o Estado de Pernambuco e me endereçou esta carta
que eu gostaria de ler, repito, não por desconfiança, mas
trata-se de uma questão mtiito importanté ·para miih e para
o meu partido, porque é exatamente dar as mesmas cçmdiçõe?
para os municípios e estados que estão em situação financeira
difícil.
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Brasüia, 19 de junho de 1991
"Exm 9 Sr.
Senador Maurício Corrêa
Líder do PDT
Caro Líder,
Recebi sua solicitação no sent~~o _de que a_ Liderança
do Governo concordasse com a aprovação de sua emeTida
que permite que o pagamento dos juros da dívida relativa
-aos anos-de 1989 e lg90, dos estados e municípios, fosse
renegocíado nas mesmas condições que o Governo brasileiro pactu?u com os bancos estrangeiros pilia o pagamento dos juros atrasados da sua dívida.externa.
Procurei, de iO}ediato, o Ministro da Justiça, Jarbas
Passarinho, Coordenador Político do GoverTio,-·e o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, em exerc.fcio,
Do_utor Luiz Antônio Gonçalves. Eles, depois de analisarem o assunto, me autorizaram a comu_nfcãT-lhe que o
Governo concorda com os objetivos da sua proposição
e, independentemente da sua aprovação, assim agirão
nos entendimentos que entreterão sobre Oassunto com
os estados e municípios.
Com apreço e consideração, Senador Marco Maciel,
Líder do Governo."
.
Já li, Sr. Presidente, o objeto da emenda, porque a carta
do Senador Marco Maciel não fala sobre a incOrporação dos
juros ou capital, mas é evidente que está implícito, e o próprio
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, Marcflio
Marques Moreira, teria sido consultado nos Estados Unidos
e dado a sua concordância. Gostaria, posteriormente, que
o Líder do Governo, nesse iristante, Senador Odacir Soares,
confirmasse esse eritendimento, para que os estados e municípios pudessem receber esses mesmos favores. N.cló -fiorijue
eu duvide de V. Ext, pois temos aqui o documento do Senador
Marco Maciel e o comprometimento dos Ministros da Justiça
e da Economia, Fazenda e Planejamento. Mas é importante
que V. Ex~ confirme exatamente esse entendimento.
O Sr,. Odacir Soares - Gostariã. apenas de dizer que
o Senador Marco Maciel comunicou a mim e aos demais vicelíderes do Goye_mo que realmente havia encamlnhado_a" V.
Ex~ uma carta nesses termos. Torna~se desnecessária esta minha Co"iúirm"aÇão. A C:arta está em podei. de V. Ex\ que já
a "leu para conhecimento do Senado Federal.
O SR. MAURÍCIO COR.RÊA- Agradeço a V. Ex•,
Sr. Presidente, e com essas razões, embora não concordando,
não as entendendo legítimas - repito mais uma vez - e
não nos responsabilizando pelo futuro e nem do que podemos
fazer, só aguardo que os nossos representantes, que irão acompanhar essas operações, fiscalizem, em nome do Senado Fede~al, um contrato da mais alta importância, que vai implicar,
sem dúvida alguma, uma mexida na economia brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
· -o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao último orador inscrito para discutir essa matéria,
o nobre Senador Mansueto de Lavor. Logo em seguida,passaremos à votação.
A Presidênci~ pede aos Srs. Senadores que permaneçam
em plenário, porque, logo após a manifestação do Senador
Mansueto de Lavor, ocorrerá o encaminhamentp de votação.
O SR. MANSUETO DE LAVOR ('PMDB - PE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente~ lembrando
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a velha frase latina esto brevis et placebis, '~sê breve e agradarás", é tempo de votar.
·
Mas não poderia deixar aqui de dizer duas palavras, quase
que como um encaminhamento do meu voto~'-..que não pode
ser absoluta e ostensivamente contrário à orientà.ção da minha
bancada, mas que, ao mesmo tempo, não pode 'ser um voto
que contrarie as informações de que disponho, que contrarie
a minha consciência.
_
Aliás, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quando o Regimento determina que matéria votada na comissão e que venha
a plenário sofra um interstício de três dias, é para que haja
tempo de se aprofundar no relatório da comissão técnica,
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seu esforço, eu fico num dilema. Voúú· contra seda náo apenas
estar contra a _orientação majoritária da minhã. bancada, que
vai ser expressa pelo Líder, mas confrontar-me com o eminente Relator, a quem tanto admiro e cujo esforço, trabalho
e dedicação aqui registro, seria, sobretudo, dar a impressão
de que quero inviabilizar o desenvolvimento do País, o ihgresso de recursos externos.
Não! Não é isso o que queremos. Queremos unta discussão ampla, profunda desse problema, para que o nosso voto
seja de absoluta consciência e irresponsabilidade. E isso não
nos foi proporcionado, lamentavelmente.
_
É verdade que foi uma decisão -regimental. A comissão
apresentou o seu relatório ontem. Tínhamos um prazo até
para que este possa ser avaliado pelo PlenáriO- da Casa. E
sexta-feira para avaliarmos o rela-tório, e esse prazo nos foi
era de se supor que uma matéria de importância-,-coniO esta
tirado. É regimental, mas não é justo. Considero-me violenquestão do acordo sobre parcela da dívida externa, ensejasse
tado, considero a minha atividade parlamentar cerceada porw
a oportunidade a nós todos nesta casa de, no período do
que, por um dispositivo regimental que jamais deveria legitiinterstício regimental, tivéssemos tempo de nos aprofundar,
mamente ser aplicado no caso, não tenho elementos suficiende nos debruçar sobre os elementos, sobre os -dados, sobre
tes para dar um voto com absoluta consciência do meu dever
as colocações aqui feitas.
Assumo o compromisso de não me alongar, de seque_r __ parlamentar.
Quero, então, dizer que, diante da circunstância de que
usar os minutos regimentais para este pronunciamento, mas
houv_e cerceamento da minha plena atividade parlamentar com
não poss~_de~~a~ ~e ~embyar .CJ.ue_a Cons.tituição, no seu art.
essa deci~ão de se dispensar o interstício de 3 dias, não tenho
26 das Dtspastçoeslransttónas, detenmnou a f9rmação de
condições de votar favoravelmente à matéria, e a este relauma comissão mista para prOmover uma audftofía da dÍvida
tório.
·
externa. E essa comissão no tempo hábil, portanto, no período
- É por isso que o meu voto será de abstenção. Lo_nge
de um ano, promoveu um· relatório preliminar _:..:.. obrigada
de ser um voto contrário à orientação dá miriha bancada,
que não está a encerrar os S"elfs trabalhos em um ano é um Voto de respeito porque, do contrário, estaria votando
que teve autoria dupla do exwSenador Severo GOmes e do
"não", como era a minha incliriaçãO. Mas sei que, reainiente,
Deputado Luiz Salomão, e que concluía; a) pela nulidade
tanto o Relator como os eminentes membros da comissão;
dos acordos que não observaram o mandamento constitucional
que ontem s·e abstiveram também na ComiSsãO Mista, e, já
do referendo do Legislativo, pedindo o pronunciamento do
à tarde, respaldavam o relatório- do eminente Sen3.doi" R6D.an
Supremo Tribunal Federal; b) pela nulidaue da elevação unilaTito, tém tanta responsabilidade quanto eu. Mas, como eles
teral dos juros, e pedem a sua redução; c) pela responsativeram elementos que não tive,- explicações que não tive,
bilidade dos negociadores, em face das irregularidades já apuaté em reuniões secretas, tenho o direito_ de não me pronunciar
radas e pedem a reparação dos prejuízos causados. é uma comissão mista; é um pronunciamento de emiDen- sobre matéria a que não tive acesso, nem· tempo suficiente
de tê-lo.
tes congressistas_, ç:om ma:ç:zdatos de congresSistas, envolvidos
É por isso· que me abstenho, com todo o respeito aos
que foram pelo mandato da comissãq mista especffic~, para
que encaminharão favoravelmente, com toda a minha comavaliar e fazer uma contabilidade, uma auditoria da dívida
preensão para com aqueles que realmente se decidiram por
externa.
votar a favor. Mas outra não poderia ser a minha posição.
Além do mais, Sr. Presidente, Srs. Senadores; pela análise do perfil da dívida externa, do seu atual estoque, chegamos_
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparteT .
aos seguintes dados:_74,1% dos débitos externos estão sujeitos
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Com prazer, ouÇo
a juros flexíveis, determinados a critério dos credores, portanV. EX'
to, são verdadeiros contratos leoninos; 25,9% -apenas da dívid~
externa, referem-se_ a taxas fixas de agências goVe"rD.amentais,
O Sr. Jutahy Magalhães- Apenas quero dizer, Senador
organismos e instituições não finanCeiras. _ .-__
Mansueto de Lavor, que V. Ex' citou. um fato que está sendo
Isto significa, Srs. Senadores, que do atual estoque da
muito repetido intramuros, que quem votar contra estará tendívida, aproximadamente 50 bilhões de dólares não entraram
do uma atitude impatriótica.
no País, não foram aplicados em nenhuma obra em favor
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Não é esse o meu
do nosso desenvolvimento, porque se referem, exclusivamenmedo.
te, a juros, a spreads, a juros sobre juros. E tudo isso é
O Sr. Jutahy Magalhães - Não estou dizendo que o
esquecido neste momento; passa-se uma esponja sobre isso
medo de V. E~ não~ o meu, que vou votar contra. Permita-me
e se considera que esses elementos são legítimos, quando,
concluir, Senador.
na realidade, os contratos leoninos, os juros flexíveis têm
que ser discutidos, porque a isso chegou o relatório da Comisw
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Estou entendendo
são Mista, por força do art. 26 das Disposições ConstitUcionais
V. Er.- Apenas queria dizer que não tive tempo para dizer
Transitórias.
não. Realmente, os elementos q-ue tenho não são suficientes.
Então, Sr. Presidente, diante desses fatos e da decisão
O Sr. Jutahy Magalhães- Permita-me concluir o aparte,
que eu acato, porque foi tOmada pela maioria desta Casa
dizendo que não estamos, aqui~ com o voto contrário, procu- de não se dar o prazo de três dias para que pudéssemos
rando inviabilizar nenhum governo ...
nos debruçar sobre o relatório do eminente Senador Ronan
O SR. MANSÜETO DE LAVOR - Exatamente ..
Tito, a quem presto homenagem pela sua dedicação e pelo
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O Sr. Jutahy Magalhães- Estamos aqui, ao votar c-ontrariamente, agindo de acordo com a nossa consciência, como,
certamente, os que votarão favoravelmente, também estarão
fazendO, estarão votando de acordo coma sua consciência.
Cada um vota de acordo com aquilo que julga acertãdo. No
meu entendimento, é intefrãrriente- errado votarmos. Prime"iro, porque vamos ratificar todos os acordos _e V. Ex' citou
decis6es do Congresso Nacional a respeito dos acordos ante- _
riores que não aceitamos, e agora estamos ratificando um
acordo sem dele termos conhecimento. Tudo isso vamos fazer
agora com essa votação. Estaremos dando condições para
que se cobre do Brasil pela Iibor, se houver uma inódi.ficação,
como já houve. A libor jápassou de 11% para 21%. Se,
por acaso, isso ncorrer novamerite, teremos que ·pagar essa
diferença à vista, porque á responsabilidade será do Brasil.
Estamos votando, estamos ratificando aquilo que não conhecemos; estamos votando u_ma dívida cujo montante não ·conhecemos, nem sabemos qual será, se a libor mudar. Veja V.
Ex• que é muito difícil, na minha interpretação- não discuto .
a dos outros- votar a favor, por isso, voto contra.
O Sr. Mansueto de Lavor - Agradeço a V. EX'
Sr. Presidente, a situação é difícil para mim. Nàrêàiidade;temos que cumprir as nossa& obrigações. Sei· que os compa:.
nheiros estão numa posição similar à nossa, qualquer que
seja o voto.
Se tivéssemos os elementos que chegaram às mãos do
eminente Relator, se tivéSsemoS tempo de examiná-lo, possi- _
velmente, estaríamos dando "sim" ao seu relatório e votando
favoravelmente. Mas, infelizmente, esses dados não chegaram
às minhas mão~; não tive tempo de examiná-los. Por isso;
realmente, abstenho-me de votar.
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mos tempo suficiente para avaliar, estudar e dar o voto que
a nossa- consciência ditar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
em discussão o projeto. (Pausa.)
·
·
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
Primeiro Secretário.
São lidos e aprovados os seguintes:
REQUERIMENTO N' 299, DE 1991
Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento InternO,
a retirada da Emenda n"' 1, de minha autoria, oferecida ao
Projeto de Resolução n' 41/91.
Sala das Sessões, 19 de junho de 1991. -Senador 11:duardo Sup!icy.
REQUERIMENTO N' 300, DE 1991
Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento Interno,
a retirada da Emenda n"' 2, de minha autoria, oferecida ao
Projeto de Resolução n' 41/91.
·
Sala das Sessões, 19 de junho de 1991. --,Senador Coutinho Jorge.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovados
os reqUerimentos, ficam retiradas as emendas dos Senadores__
Eduardo Suplicy e Coutinho Jorge.
·
Passa-se ã votação do projeto, em turno único.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy para en·
caminh-ai' a votação. S. Ex~ dispõe de cinco minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP, Para encaminhar
a v-otação. Serri reViSão do Orador.) - Sr~ Presidente, Srs.
Seiladores, hou.ye época no Senado dos Estados UnidOs em
O Sr. Ronan 'i'ito---: Perqli_te-me V. Ex~ um aparte?
que o Regimerito Interno permitia ao-senador falar durante
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Ouço o aparte do
o tempo que conseguisse permanecer de pé.
nobre Senador Ronan Tito, a quem - repito - dedico toda
Houve mesmo um filme de grande repercussão na vida
a minha admiração. A dedicação de S. Ex~ na elaboração
e redação desse relatório ficará marcada na história desta política dos Estados Unidos e ç:Je grande sucesso;_ inclusive
no Brasil, para aqueles que lembram dos anos 40, a niaiOria
Casa como um grande contributo à nossa vida parlamentar.
dos que aqui estão·, denominado Mr. Smith goes to WashingO Sr. Ronan Tito- Agradeço a V. Ex'; Senador. Pedi ton.
o aparte apenas para esclarecer uma dúvida dO Senador Jutahy
É ~ história de um senador sui generis que chegando
Magalhães. Embora S. ex~ .u.áP__ tenha percebido, na ver~ade, em Washington resolveU saber ·como era tUdo, falar de tudo,
existem teta e piso. E_m hipótese alguma os _juros da libor tal como ocorria. Era a favor da transparência total. Acabaram
poderão exceder a 9.2%. Em hipótese alguma, repito. Aliás, acusan40-_o de impropriedades que ele não ha.via cometido.
pela primeira vez, tal item consta de um contrato de emprés- E para que ele pudesse-Convericer-oS s·eus pares e, realmente,
timo de reescalonamento da dívida. EraBpenas para esclarecer convencer toda a opinião pública do país, permaneceu 48
esse aspecto, mais nada.
horas de pé na tribuna até que conseguiu mudar a opinião
de todQS e assim verlceu no que acreditava ser a defesa de
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Poderia dizer que
uma causa justa.
esse é, na verdade, um dos avanços apontados por V. EX'
·sr". Presidente, Srs. Senadores, escolhi falar no tempo
Agora há um teta e um piso~ inas antes não havia teto:
. de encaminhamento para sossegar aqueles que., inclusive, emO Sr. Ronan Tito - Não havia teta. E, aliás, quero bora, numa expressão de bom humor, disseram que até gostaretificar o percentual. Eu disse 9.2%, inas é 8.2%, -de libor, riam que desaparecessem comigo do plenário hoje, se porven_
e 13.16% de spreads. Somando, esses valores darão 9% no tura eu viesse a falar. (l'{ão apoiado!)
COm respeito à necessidade de analisar o acordo em promáximo. ESse é o teta máximO; _e o mínimo é" de 6%.
fundidade, como já me pronuncie-i neste plenáriO, bem como
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Agradeço a V. EX' na Comissão àe Assuntos Económicos, Sr. Presidente, peço
e reitero minhas homenagens. Sr. Presidente, Srs. Senadores.
seja encaminhado,_ para que conste dos Anais desta Casa,
Realmente, creio que estamos estreando, nesse trabalho o meu voto em separado.
·
- _
de ratificar os acor_ô.os da dívida externa. Nenhum homem
Gostaria, de dizer, Sr. Presidente, o qUão ímportante
é perfeito, principalmente nos seus pass_os iniciais, mas creio_ está sendo essa decisão. Na minha avaliação, a mais imporque a partir de agora, tenhamos o ensejo de que qs elementos tante deste 'semestre no Senado. TodOs nós, senadOres, que
dos acordos nos cheguem com antecedência~ .9-ue nós tenha~ nos debruçamos sobre esta matéria nesses últimos dois meses
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aprendemos niuito. Iniciamos o ciclo qua:n-do a Mirilstiã"-Zélia Brasil hoje não é suficiente para fazer frente aos compromissos
Cardoso de Mello enviou a primeira carta contendo os termos assumidps nesse acordo.
Haverá o Governo brasileiro, parà fazer frente, que emitir
iniciais deste acordo. Convocamos S. E;~. que conipareceu
ao plenário, assim comO o então Presidente do Banco Central, moeda de uma maneira que acredito -seja inconsistente com
Ibrahim Éris, e o Enlbã.ixador Jório Dauster. Posteriormente, estabilidade de preços e com crescimento com real estabicompareceram ao Senado o novo Ministro Marcfiio Marques lidade.
Moreira e o novo Presidente do Banco Central, Francisco
POr isso votarei contra, Sr. Presidente. (Palmas.)
Gros, e novamente o Errlbaixador J6rio Dauster.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
Na sessão secreta, enviaram-nos dados antes nunca revea palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso para
lados. O Senado jamais havia tomado C9f!lÍecimentO de alguencaminhar a votação.
mas informações que nesses últimos dias viemos a saber. A
opinião pública brasileira nunca soube que o Comitê Asse_ssor
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB de Bancos havia apresentado despesas da ordem de US$
SP. Para encaminhar a votação.)- Si. Presidente, Srs. -Sena14.400 mil para que o Banco Central pagasse, coisa que o
dores, o Senador Mário Covás, num pronunciãmerito bã:Stante
próprio Senado, na Resolução n 9 82, considerou humilhante
fundamentado, já deu as razões pelas quais a S. EX' parecia,
e, por isso, as proibiu. O Senado jamais soube - e tomou
que se devesse, com as ressalvas feitas, aprovar o Projeto
conhecimento desse fato há alguns dias -que o Banco Central
de Resolução n' 41.
já recebeu fatuias do Comitê Assessor de Bancos relativaSei das dificuldades, e talvez saiba tanto quanto os que
mente a esse acordo da ordem de dois milhões de dólares,
mais sabem, porque acompanho a questão da dívida há muito_
anos.
· que pelos termos colocados no projeto de resoluç~o do Senador Ronan Tito não poderão ser pagos. Quero dizer que nós
Fui o relator da primeira comissão que acompanhoU as
aqui estaremos vigilantes para que tal pagamento não ocorra.
negOciaÇões da dívida no Governo do Presidente José Sarney.
Fui eu quem, por encargo de Sua Excelência p Presidente
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ~a tílfirila quarta-feira,
da República da época, transmiti ao· Congresso a decisão de
depois da sessão secreta, solicitei mais dados, -porque a capacimoratória.
dade interna de pagamentos havia sido apresentada pelo EmAcompanhei, mais tarde, pari passu, sempre que possíbaixador Jório Dauster, apenas oralmente. Fiquei com alguvel, a qqestão da dívida. Fui relator da Resolução n9 82. Não
mas dúvidas, razão pela qual ele pediu ao Sr. CarloS Eduardo
estive sozinho. Eu, os Senadores Severo Gomes, Ronan Tito,
de Freitas que me enviasse- dados complementares, especialMarco_Maciel, entre outros, trabalhamos grandemente para
mente sobre a necessidade de financiamentos do setor p_ú~lico.
que o.Senado tivesse uma posiçãO defensável e que defendesse
Sr. Presidente, faz apenas duas horas que recebi uma
o interesse do Brasil.
nova tabela informando efetivamente õ _superávit-prirriário,
Os cOnceitos ora em circulação, notadamente de capaciconsiderado por este Governo, porque nã. tabela que eu havia
dade de pagamento, não existiam. Não fofiDérito· násSo, foi
recebido - e hoje_ sei que foi o tíltiino exercício,_ reãlizado
mérito da equipe da Ministra Zélia Cardoso de Mello.
pelo Secretário de Política Económica António Kandir, por
Recordo-me que, certa ocasião, fui aos Estados Unidos
volta de março a abril deste ano -, ao invés de se ter um
e tive enorme dificuldade em uma reunião da diretoria do
superávit primário, o_ que havia era um déficit primário, e
BID; convidaram-me a fazer um pronunci:ifuento para defenhoje já sob a Orientação dp Secretário de Política Econômica,
Dr. Roberto Macedo, estando o Ministro M:ircílio M3.iques . der esse conceito que era considerado absolutamente inaceitável por todos os banqueiros.
Moreira em Washington. Recebi do Sr. Carlos Eduardo- de
Assisti aqui,_ !lO Senado; há rilais tempo,_ ainda no GoFreitas uma nova estimativa, respeitando aquilo que desde
verno (lo General Figueiredo, o atual Vice-Presidente daReo começo tenho feito. Mesmo ontem qua:ndo revelei aos Srs.
Senadores, apenas o Senador Ronan Tito Cfiêg"oU·a êritíc3i--i:ne- pública, Itamar Franco, protestando, com toda razão, contra
a forma pela qual se faziam, então, os acordos._ O Banco·
por ter colocado na mão de cada senador essas tabelas; mas,
Central assumia a :fesponsabilidade, em nome do Brasil, para
nenhum deles deixou de assumir o-compromisso que eu-próse contornar o incontornável, que o Congresso Nacional deveprio assumi de revelar aos meus próprios co:mpahheiros de
ria
ser ouvido. Protestamos sempre, contra esse procedimenSenado. Pois bemt Quero revelar apenas o seguinte: entre
o último exercício, realizado pela equipe anterior, _ que mos- to. O ex-Senador Itamar Franco foi dos que maís defenderam,
aqui, a necessidade de que o Brasil recusasse os termos firmatrava um superávit primáriO, e agora,· pel3 ~stimativa que
dos na época, pelos quais o Brasil teria qualquer dúvida dirimime chega às mãos e que gostaria que todos pudessem estudar
da, segundo a lei~ na Corte de Nova Iorque.
- todos têm a tabela, os que ·são da Comissão de Assuntos
Pois bem, por insistência nossa, dos que fizemos a ResoluEconómicos, sobre as necessidades de financiamento do setor
9
público, que ontem distribuí somente aos Srs. Senadores -, ção n 82, finalm_ente conseguimos convencer até mesmo o
Embaixador
Jório Dauster, que ajudou na redação do texto,
entre aquela tabela e a que hoje recebi, há simplesmente
de que não aceitaríamos mais essa decisão, e de que haveria
uma diferença, isto é, passou-se de um número de déficit
uma instância arbitral que escaparia do controle dos banqueiprimário, para um superávit primário, da o~~~m de 15 bilhões
ros. Isso está na nossa resolução. Aquilo que hoje se proclama,
·
de dólares. Esta é a diferenÇa.
e com justa razão, ser inaceitável, que o Brasil pague os gastos
Sr. Presidente, não estou revelando aqui qualquer dado
do Comitê Assessor, era uma velha reivindicação brasileira
confidencial, apenas a diferença simplesmente extraordinária
que nunca constou de documento algum. Isso também consta
entre a estimativa que havia, apresentada pelo Governo, sobre
da Resolução n' 82.
a capacidade interna de pagamento e a que ora recebo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, S~ Senadora, digo isso
para mostrar e exemplificar o que já disse o Senador Mário
Assim, quero apenas reiterar que ria avãliação do Partido
Covas anteriormente. Essa negociação, de todas a que vimos
dos Trabalhadores, a capacidade interna de pagamento do
.

.
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-pelo menos as que eu vi- foi a mais bem-feita. O íi.osso

negociador, Jório Dauster, que espero venha a negociar com
o Clube de Paris, porque será designado para uma nova missão

-espero que S. Ex• seja o negociador junto ao Clube de
Paris --batalhou o que pôde para chegar a esse res_ultado.
Alguns aqui já disseram, e isso veio a lume pela primeira

vez quando fizemos um relatório --e p Sr. SenadQr Ronan
Tito, novamente, fez parte da equipe, que tinha o hOje Minfs-

tro Carlos Chiarelli como Presidente da

CÇ>mis~ão __-::-:-

que

o Banco Central, pela primeira vez, repito, mOstrava aá Sena-

do e, portanto, ao Brasil, que cerca de 40% -do crédito dos
bancos comerciais eram resultado da flutuação das_ taxas de
juro~. Isso é da maior gravidade, porque significa que ampliamos a nossa dívida, sem que o _ dinheim entrasse aqui e sem
que, portanto, houvesse uma. expansão da ba.se física de produÇão que nos permitiria, no- futuro, arcar com o ónus dessa
dívida.
Hoje, no acordo que vamos votar, há um teto e um piso,
·para a flutuação de juros. Isso ilunca houve, em acordo anteriores muito menos em se tratando de juros já vencidos. E,
também, pela primeira v~ com ]uros- já vencidos, estamos
fazéndo a securitizaçâo, ou seja, pagamos 25%, com urh teto
de 2 bilhões de dólares, ·e emitimos bônus coro três anos
de carência. Há, portanto; vantagens efetivaS nesta negociação.

Pergunto ao Senado: e se votarmos contra, os contratos
desaparecem? ou estaremos,- simplesmente, deixando_ o Governo amarrado ao contrato c;tnterior, que é pior, que terá
que honrar? Se o Presidente da República mandar pagar,
terá, simplesmente, cumprido um contrato e para isso não
precisa do Senado. Diremos: mas não est~emos ~Iigajados
nisso. É verdade! Seria mais fácil para todos nós não estarmos
engajados e, reitero o que disse o Senador Mário Covas:
ao votar favoravelmente, de forma alguma, estou coonestando
os acordos anteriores, que vêm do regime militar, aos" quais
me oponho, como sempre me opus, porque- foram contratos
lesivos ao Brasil.
Estamos aqui, tratando de salvar, depois de vários acordos lesivos,- com as conhecidas exceções durante o governo
Sarney- alguma coisa para o País. E devo dizer com clareza:
essa dúvida foi uma herança de Nova República, não foi feita
por nós, foi feita em períodos anteriores e em condiçOes inaceitáveis. incluindo a da flutuação da taxa de jur:os. Mas aye:;rçl_ade
é que nóS assinamos aqueleS acordos, ou melhor, alguém assinou por nós; se recusarmos, o projeto de resolução n9 41
estaremos simplesmente validando o contrato pré-existente.
Trata-se, efetivamente, de uma nevação. Tem razão o Senador
Jutahy Magalhães, do ponto de vista jur{dico ao dizer que
é aberração sobre aberraçãO. Não sou .Wrii1ita, mas é diante
de uma situação de fato que. encaminho favoravelniente. E
com toda a consciência, com toda a responsabilidade e sem
temor do que estou dizendo, com tanto patriotismo--quanto·
os que mais tenham aqui nesta Casa.
Acho que, ao votar favoravelment~, estaremos pennitindo que haja um avanço efetivo ria negociação.
Temo também, como teme o Senador Eduardo Suplicy,
pela questão da capacidade de pagamento .. Temo pelo acordo
sobr_e o principal e pelo que foi declarado, ou seja, que venhamos a seguir o Plano Brady. Não quero me antecipar, não
quero tomar as palavras ditas nos EstadQs Unidos como se
já fosse uma decisão de Governo. Vou me opor se as negociações forem encaminhadas d~ssa maneira. Se há dificuldades
para pllgarmos os juros já vencidos, imagino o que será para
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os- juros futuros e para o principal. Mas essa é uma razão
adicional para diminuirmos nossos encargos e sem perdermos
em questões contábeis, das quais também não entendo, não
nos perdermos nessa matemática, para saber se é maior ou
menor o superávit, porque isso tudo são vãriáveis macroeconômicas sobre as quais ·nem nós nem o Governo temos o
controle efetivo. Terem9s que ir verificando nO dia-a-dia como
se comportará a economiâ. Por isso, é importante que o Se_nado receba as informações. No momento em que não pudermos
P-ªgar ~ dentro do conceito já consolidado por este Senado
e pelo Governo da República - não pagaremos m_a_is; mas
não vamos nos antecipar. Ou, então, estaríamos nessa disjuntiva tenível: manter o acOrdo tal como é ou fazer uma nova
moratória. Quem defende isso hoje aqui no Senado? Quem,
diante da circunstância internacional_ de hoje, poderá dizer
que esse é o melhor caminho para o País? Quem? Os nossos
negociadore_s? Estamos com os olhos abertos para o mundo.
Sabemos_o que está acontecendo .. Em matéria de dívida, sempre discutimos em_ termos _de_ País, de Nação, de povo. Os
que vão falar para defender o nosso povo hoje têm condições.
piores, porque o mundo mudou e, de um certo ponto_de
vista, tirou margem de manobra de um País como o Brasil.
As conseqüências- dizia o Conselheiro Ac~cio- vêm sempre depois. Houve a Guerra do Golfo,. a derrocada do Leste
Europeu, houve tudo isso. Diante disso_ vamos responder de
que maneira? Retoricam_ente ou tomando posições_? Posições
concretas. que signifiquem um avanço, respeitando a opinião
de todos, inclusive de _Senadores Ço meu. ~artido, que sei
•
que não concordam com a votação favot)i,vel. . =
Encaminho, contudo, favoravelm~nte e com plena consciência do que fazendo. Lou_vo_ Q Sena<lor _Eduardo Suplicy.
A-nossa foi de fato, uina discussão muito frutífera para o
Brasil e para nós. Aprendemos muito com ela; aprendemos,
inclusive, a perceber onde está o piso real da negoc_iação,
Uiita ttegóctação política- uma negociação d~ª-~~ ~ipo é política~ não se faz s_ó com boas intenções e com bons propósitos,
faz-se com capacidade de mover o mundo e a no"Ssà é pequena.
Dentro dela fizemos o possível. Este Senado respaldou conscientemente a Resolução n9 82, que foi feita pata pertnitir
.que ho_uvesse uma negocia_ção que defendesse o interesse do
Brasil. Ouvi as objeções todas, algumas até têm certa procedência. Entretanto na comparação entre tudo que se avançou
na proposta de acordo com a Resolução n9 82_,__ em geral e
no fundamental, a Resolução n~' 82 está respeitàda.na Proposta
de acordo.
Termino dizendo que também espero. como já foi dito
aqui, que, no futuro, a mesma têmpera que levou o Embaixador Jórid Dauster a ser até impertinente com os nossos
credores continue a orientar, não o Qovemo_ do Brasil, mas
o Brasil como País, para que-possamos, efetivamente, na negOcraçao- futura, seguir a brecha que estamos abrindo agora,
que, não tenho dúvida nenhuma, é proveitosa para o Brasil.
O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidesf:::.. Concedo
a palavra, para encaminhar, ao nobre Senador.
O SR.ODACIR SOARES (PFL- RO. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. ~:residente, Srs.
Senadores, _parece-~e que esse projeto de resoluç4o já foi
exaustivamente insti"Uído, não apenas no Plenário da Comissão de Assuntos Econômicos como também aqui no Plenário
do Senado Federal.
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.O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS - PA. Para encaminhar
a voiação. Sem rev1são do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores; S~ Senadora. Assistimos, sem dúvida nenhuma,
a um debate sobre uma matéria de grande importância para
o nosso País.
E, indubitávelmente, o senado deu a sua grande contri~
buição para que o Brasil pudesse realizar um acordo de pagamento dos juros vencidos em condições que considero das
mais vantajossas. E foi tão iritportan-te o -debate e a participação dos senadores-que~ inclusive, o ProJetO de Resolução
n9 41, relatado pelo Senador Ronan Tito, reCebeu n-0 seu
preâmbulo uma emenda do Senador Esperidião Amin, do
resolução em diligência, para que o Governo o instrulsse ade~
PDS, emenda essa que significa uma inensagem ã comunidade
quadamente.
..
_ financeira internacional e aos governos dos países que são
O -senador Eduardo Suplicy fez justiça quando afirmou,
credores do Brasil, quando ele fez incluir na resolução 'um
dispositivo que indica que este acordo, autorizado pelo Senado
quando historiou a caminhada desse projeto de resolução e
fõíbuscá~lo ainda à época da Ministra Zélia Càidoso de MeJlo_,_
federal, representa o esforço do Senado e do próprio Brasil
fez justiça quando historiou a participação dos técniCos do
para inserir o nosso País novamente na normalidade das rei~':'
Gõverno Federal, notadamente da área econômica, técnicos
ções financeiras iDternacionais.
Não destacaria pessoas neste trabalho, porque sem dúvida
esse-s que se reuhirà.m no Banco Central ou aqrií ·no senado
nenhuma tudo isso ocorreu, porque o povo brasileiro, a nossa
Federal com o próprio Senador Eduardo Suplicy, com o Sena~
dor Coutinho Jorge e com outros senadores, inclusive de forma
sociedade, começou a se conscientizar quantO ao problema
da dívida externa e, sobretudo, passou a conhecer que 40%
institucionalmente não correta, e a esses senadores prestaram
todas as informações necessárias.
-- -a 5Q.% __dos 123 bilh_õe~ de dólares. dos quais somos devedores,
E"ntão;- quando se diz que a matériá nâo está instruída
são frutos de juros e de juros sobre juros.
suficientemente, quando se diz que faltam eleme:qtos impor~
Daí, a pressa que sempre mãnifcilé-i de aprovarmos o
mais rápido possível a resolução autorizativa para que fosse
tantes, essenciais, imprescindíveis para uma decisão do Senado
firmado esse aditiyç _de c:;on_tr~tO; Se para os Cr$ 2 bilhões
Federal, parece~me que essa afirmação não está em confor~
midade com aquilo que efetivamente ocorreu, queYna·comiS.:
oU un-t pouco mais de jurOs-vep.ciçlor:;; conseguimos estas condisão-de Economia, quer aqui n9 Plenário _do_ Senado Federal.
çQeS e~cepcionais, estou conven.cido_ de que a Nação brasileira,
q Cppgresso N aciop.al e o Senac;fo, em paJ:ticular, devem pres~
· Por outro lado, quero também discordar de u~a afirma~
ção·que acabo de ouvir do eminente Senador Fernando Henri~
siona:r-o-Governo. para apressar a negociãçij:o d9 re[)tO do
que Cardoso, quando disse temer que a negociaçãO do. estoque
estoque da dívida brasileira, e?>at;:trn_en~e. p~u:a que possamos
da dívida não se faça de forma correta e que _essa negodaÇão
illgif Oas taxas fllit!l"antes. Porque quando fazemos um acordo
'também não proteja os interesses nacionais, pelo fato de estar~
e· estabelecemos um piso entre 6% e 7%, um teta em torno
de 9%, nós, sem dúvida, estaremos livres daquelas taxas escor~
mos, agora, negociãndo um acordo sobre os juros atrasados,
em cima de uma capacidade de pagamento que seria de hoje,
chantes que representaram a ~ibor em algun~ 919mentos, que
chegou a 23%.- __
dos dias atuais.
Por isso, o PD$ encaminha a vç>tação favorável à B.esoluPenso que este acordo, que o Senado Federal está autori~
çãq n~ 41.
_~ __
_ ~
-zando o Governo brasileiro a fazer é em cima dos juros atrasa~
dos e, ao contrário, fortalece a posição brasileira guarido for~
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
mos chamados para nego_ciar o estoque da dívida. E por que
o SR. PRESIDENTE (M'auro iíenevides) ~Concedo
fortalecer? Porque este acordo este projeto de resolução está
a p"a1avra ao nobie-_ Líder, Sen'!-clor Humberto Lucena, do
sendo discutido e será aprovado, tendo como pressuposto
PMDB.
o essencial, fundamental, que é exatamente esta Resolução
n9 82, do Senado Federal, que dispóe sobre estas negociações.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PA. Para encaQuan.âo_ o Brasil for chamado para negociar o estoque _da minhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente
dívida, esta negociação se fará também tendo como pressu- e Srs. Senadores, à ·minha Bancada reuniu~se ontem à noite
posto legal exatarnente o Proj~to de Resolução n9 82. Então, e discutiu aprofundadamente a matéri~ ora ein apreciação
por que temer uma negociaÇão futura ·que se vai faZer sob
no Senado, ou seja, o acordo sobre o pagamento de juros
os mesmos pressupostos, sob as mesmas· garantias legais e atrasados de nossa dívida externa.
regimentais que, inclusive, fundamentam essa negociação?
Depois de um acalorado debate tivemos, por uma ma:iõrlà
De modo, Sr. Presidente, que me parece que esta matéria expressiva, o apoio ao parecer emitido, na Comissão de Assunestá suficientemente instruída, está demonstrada a capacidade tos Econômicos, pelo nobre Senador Ronan Tito, ctijo traba~
de pagamento, estão demonstradas as vantagens que o Go~ _ lho desejo valorizar neste instante, porque S. Ex~ se dedicou,
vemo brasileiro tem quando negocia, neste momento, os Juros de corpo e alma, ao exame do assunto, trazendo a todos
atrasados na forma desse projeto de resolução.
nós iõformações valiossfssimas que terminaram por convencer
Por isso, considero que devamos aprova~ esse projeto a Bancada do PMDB, no sentido de sua aprovação.
de resolução na base do relatório e do_ pr()jt:_tQ__5i_e_ r~solução
-Sr. Presidente·, Srs. Senadores, nesse instante, aO acatarapresentado a esta Casa pelo Senador Ronan Tito. mos uma proposiçãõ de fundamental importância para a vida
Era o que tinha a dizer. Muito bem! (Palmas.)
nacional, fica muito claro o que tenho dito e repetido constanO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo temente, c_omo Líder do PMDB e da Oposição nesta Casa:
fazemos oposição áo Governo e não ao Páís.
a pâlavra ao nobre Senador Oziel Carneiro.Parece-me, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que todas as
informações solicitã.âaS ao Governo, através da Ministra Zélia
Cardoso de Mello, do Ministro Marcilio Marques Moreira,
do Embaixador Jório Dauster, do então Presidente do Banco
Central, Ibrahim Eris, do atual Presidente do Banco Central,
Dr. Francisco André Gros, foram exemplarmente oferecidas.
Qualquer dado que não esteja hoje nos autos desse projeto
de resolução é porque não foi solicitado, quer na Comissão
de Assuntos Económicos, quer no Plenário do Senado Federal, acertadamente do ponto de vista regimentaL
_
Se atentarmos para o Regimento desta Casa, verificamos
que poderíamos, inclusive, ter feito baixar esse projeto _de
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Na minh3 visão, respeitando alguns pontos de vista con~
trários no seio de minha Bancada que já foram aqui expedidos,
notadamente pelo Senador Ruy Bacelar, esse acordo sobr~
o pagamento de juros atrasados da nossa dívida externa, Se
não é o ideal, não pode deixar de ser consideraçlo razoável,
para o interesse nacional, na medida em que, como bem acen~
tu ou o Senador Fernando Henrique Cardoso, est_antQ!;, pagan~
do apenas, por enquanto, 2 bilhões de dólares, vale dizer ,25%
dos juros vencidos e os restantes 7.::io/,o dev~r_ão s~r .pagos,
com uma carência de 3 anos, através de bônus _que, por sua
vez, só serão emitidps, após a negociação do- p-rin'cipal da
nossa dívida externa.
O que é fundamental reconhecer, Sr. Pá.~-sideni:e e Srs.
Senadores, é que nesse passo, ao contribUirmos para a apro~
vação desse acordo, vamos, realmente, ao encontro_do_ interesse nacional pois possibilitamos com que o Brasil volte a
se inserir na comunidade financeira internacional. Estamos,
assim, abrindo cominho para que amanhã, após a negociação
do estoque de nossa dívida - que vai ser também objeto
de apreciação do Senado Federa_l- tenhamos a opOrtunidade,
então, de conseguir dinheiro novo para o Brasil. Como somos
canlrá.rios à política recessiva que aí está, acreditamos que
com um novo aparte de capital de forma, para o País, haverá
uma ajuda fundamental à retomada do crescimento _econômico, tão reclamada pelo meu Partido em todo o seu discurso,
dentro e fora do Congresso Nacional.
Por falar no PMDB, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
quero, também, para respaldo das minhas palavras, dizer a
V. Ex~~ que levei a decisão da nossa Bancada ao conhecimento
do Presidente do meu Partido, o ex-GOvernador _Orestes
Quércia, que concoxdou plenamente com ela. Maís'_do que
isso, ouvi hoje um depoimento que é por demais ísento, do
Deputado Ul;'sses G_uimarães, um dos_ grandes _líderes do
PMDB, que me telefonou para dizer que ouVira o negociador
da nossa dívida, Embaixador Jório Dauster, e ficara convencido de que, realmente, o acordo era vantajoso pata o Brasil,
na atual conjuntura.
Para concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao trazer
o voto da minha Bancada, no sentido de aprovar o Projeto
de Resolução da lavra do Senador Ronan Tito, que teve o
cuidado de respeitar ipsis litteris a Resoluçãó n" 82, do_ Senado
Federal, faço, por um dever de justiça, umã. meilção honrosa,
ao estilo hard da ex-Ministra Zélia Cardoso de Mello e do
negociador da nossa dívida externa, o EmbaíXador Jório Dauster, porque se não fosse -a maneira co·mO ·e]e_s conduziram
as negociações no exterior, ~alvez não_ tíY.éssemos_chegado
a um acordo, pelo nlenos, razoável para -os interesses nacionais.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. SenadoÍ"es, o -voto ~a Bancada do PMDB é favorável ao PrOjeto de Resolução Qe autoria
do Senador Ronan Tito, cóino já ãfirmei, téspeiiandO-ãOivergência de alguns companheiros.

Durante o discurso _do Sr. Humberto Lucena, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa~a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Alexan.ilrt Cos(a, ~~ _VicePresidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) .c:.: Concedo a
palavra ao nobre Senador Affonso Camargo, para encaminhar
a votação.
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB- PR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
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a Liderança do PTB considera o tempo o bem mais precioso
da vida e também acha que o que é precioso deve ser economizado.
--Por isso, a bancada do PTB encaminha a votação- da
s~guinte forma: pelas mesmas razões, com os mesmos propósitos e- com as mesmas restrições declaradas aqui pelo Senador
Ferrt3ildo Henrique Cardoso, favoravelmente ao projetO.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Conce~do a
palavra ao nobre ·senador Ney Maranhão, para encaminhar
a votação.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Para encaminhar
a votação. _Sem revisão do_orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, serei rápido.
Este é um momento histórico para ó Senado brasileiro.
Depois de ouvirmos os vários partidos, os oradores que
repres_entam todas as tendências_ nesta Casa, verificamos que
todos estão voltados para os altos interesses do País; só temós
a declarar que esta Casa está de parabéns.
Em nome da Liderança do _Go'1erno, peço aos nossos
companheiros que votem favoravelmente aó projeto.
o

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Ronan Tito, para encaminhar a
votação.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, não vou fazer discurso agora, porque pretendo
fazê-lo após a votação, liberando assim os Sts: Senadores
que desejarem ir eritbora. Até ã Mesa, se não quiser ficar,
pode ir, posso- dar o discurso como lido, pois está escrito.
O título do discurso é "Razões Polítiças do Relatório FavoráVel".
Quero prestar utrfa homenagem aqui - para ser Justo
teri_a que prestar homenagem a diversas pessoas- de sintonizar, personificar essa homenagem na pessoa de um ex~com
panheiro meu, Senador Severo Gpmes. Lutou bravamente
na Assembléia Nacional Constituinte para inserir no texto
da Constituição a .obrigatoriedade de que o Senado Federal
devesse acompanhar a negociação. E, mais tarde, lutou de
maneira determinada, mas determinada mesmo, para elaboração .da nossa Resolução_ n"_82[90.
Tudo o que . eu quis dizer já foi dito peloS- senadores
que me antecederam. Também não acho que é o melhor acordo do mundo, foi apenas um acordo possível. Mas também
devo reconhecer - ~ou um homem de _oposição -:- que os
homens do Governo implicados na negociação da dívida, a
começar pelo Embaixador Jório Dauster, pelo Presidente do
Banco Centrãl, pelo Ministro Marcíli'O, todos eles abriram
todos os documentos para nós a qualquer hora, a qualquer
momento.
Houve um dia Sr. Presidente,_ .em que pedi a presença
em meu gabinete, às onze e meia da noite e veio o assessor
do Banco Central trazendo os documentos para que--nós pudéssemos fazer o fecho e depois datilografar o relatório. De maneira que, com essas homenagens, eu gostaria que a Casa
soubesse e relembrasse que Severo Gome~ que, tenho certeza,
- agora em São Paulo, estará sorrindo, com um sori1So muito
tranq üilo do de~er cumprido.
O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra a V. Ex~
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES (P.SOB- BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a
palavra rapidamente, e não vou cansar· os Srs. Senadores,
porque o meu Líder encaminhou a votação pelo partido e

eu sou uma voz discordante.
Sr. Presidente, se não tivesse nenhum sentido O que falei
hoje.â tarde, se nada do meu pronunciamento fosse aproveitado, teria a satisfaÇão de ter ouvido do meu Líder a declaração
de 'que, se nós fóssemos·examinar esse acordo pela ófica ju_"iídica, nós-não examinatfanios"e não eii~_hliilh~r_ía~os. -~ g_que_
fiz hoje foi exatamente isso, foi exainillár es·se ã.OOido tomando
por base. o nosso ordenamento jurídico. E o faço, Sr. Presidente, porque acho que já estamos cansad-o .;_ pelo menos
eu- de, em nome do ordenamento económiCo, vOtar contra
o ordenamento jurídiCO -Oeste País.
Já fizemos aqui, com o Plano Collor I, a maior-violênc'fa
jurídica dentro do interesse do Brasil; já cometemos a cada
instante aqui ViolênCia corit{a ·a:- ConStituição;-cnntra a legaliM
dade; e o Supremo Tribunal Federal está, por várias vezes,
mostrando o .noss_o-et}_uívoco.. E se dentro da ótica jurídica
não há como -defender esse acordo, vejo que tenho razão
de .votar contra ele., O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) .:.... Enceúado
o encaminhamento de votação.
~obre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. _19
Sec;retário.
É lido e aprovado o seguinte
. REQUERIMENTO N• 301, DE 1991 ,
· ' ~os termÇ>S do ,a,rt. 294 do Regimento _I~t_e~no, requeiro
vot,aç;iq nominal para, o Projeto-ae Resolução n 9 41, de 1991.
Sala das Sessões, 19 de junho de 1991.- Senador Humbe~ Lucena - Sena~or Eduardo Suplicy
.O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Aprovado
O-requerimentO, vai-se passar à votaç3.o nominaL
- A Presidência esclarece ·aos Srs. Senadores que, após
a apreciação desta matéria, ainda teremos a votação da indicação de duas autoridades. Portanto; há necessidade da presença
dos Srs. -senadores para a ãpreciação dessas indicaçõeS do
Senhor Presidente da República.
___ _
Solicito aos senadores que -Cícupem- os· seus· respectivOS
lugares. (Pausa.)
. .
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se ã votação.)
VOTAM "SIM OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo
· Alexandre Costa
Alfredo Campos
Almir Gabriel
Aluízio Bezerra
Amir Lando
Áureo Mello
Carlos Patricínio
Cesar Dias
Chagas Rodrigues
Cid Sabóia de Carvalho
Coutinho Jorge
Dário Pereira -Dirceu CaineitO
Divaldo Suruagy
Elcio Alvares
Epitácio Cafeteira
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Esperidião Amin
Francisco Rollemberg
Fernando Cardoso
Garibaldi Alves
Gerson-camata
Guilherme Palmeira
Henrique Almeida
Hugo Napoleão
H_umberto Lucena
Hyde.kel Freitas
Irapuan Júnior
João Calmon
João_ ~ranç:;t
João Rocha_
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
José Eduardo
José Fogaça
José Richa
José Sarney
Júlio Campos
Junia Marise
Lavoisier Maia
Levy Dias
Louremberg Rocha
Lourival Baptista
Mareio Lacerda
Mário Covas
Maurício Corrêa
, Meira Filho
- Moisés Abrão
Nabor Júnior
Nelson Wedekin
Ney Maranhão
Odacir Soares
Onofre Qq.inan
Oziel Cameiio
Pedro Simon
Raimundo Lira
. Ronaldo Aragão
E.9nan Tit_9.
Saldanha Derzi
. _____ Teotónio Vilela
Valmir Campelo
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
- Antonio Mariz
Eduardo Su,plicy
Jutahy Magalhães
José Paulo Bísol
Ruy Bacelar
Wilson Martins.
ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Mansueto de Lavor
--

O Sr. Atexán"d;e Costa, 1~ Viéé~Presidente, deixai_ ca4_e:ira da pre:sidén.cia que t ocupada pelo Sr. Mquro Renevides, Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Vai-se proceder à apuração. (Pausa.)
-- __~votaram sim 61 srs. senadores; e não 6.
Houve uma abstençã9,
· Totaf de votos: 68
Aprovado.
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A matéria vai à Comissão Diretora. para a redação final.
· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 2:
.

MENSAGEM,N' 130, DE 1991
ESCOLHA D~ AUTORIDADE
Discussão, em turn·o únicd, do Parecer n 9 178, de 1991,
da COmissão' de COnstitUiçãO, Jusliçãe- Cidadania, sobre
a Mensagem n' 130, de 1991 (n' 232191, na oiíge!Il), de
22 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente·
da República submete à deliberação do Senado a escólha'
. do nome do almirante-de-esquadra José do CabQ Teíxeira ·
~e .Ca,'rV~lho para éxerCer o catgo de Ministro do Superior
Tribunal Militar, na vaga destinada a oficial-general da
Marinha; decorrente da _âpõsentadoría· dO MiniStro Robertó Andersen- Ca:valcanti.
Em discussão. (Paus~.)
Não havendo quem peça a palavra, eiicerro-a discussão.,
Em votação.
__
.
. Soli~t,O, aqs srs .. sepadqres _que qc_upem os seus lugares:
(Pausa.)
Os Senhores Senadores já podem vp!a,r.
(Proced~-s~ â v~iação,Y '
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vai-se proceder a apuração. (Pausa.)
.
.
·
Votaram sim 59 Srs. Senadores; e riãO 2: ·
Houve uma abstenção.
·
Total de votos: 62. ' · · '
Aprovada a indicação, a·Presidência.fãrá a Coffi:U.nicaçãô'
de praxe ao ExcelentíssimO Senhor PresiÇlel).,té da ~epública.
.. 'O SR. PRESIDENTE (Máuro Benevides)- Iteni 3:
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É Úda a seguinte:

PARECER N' 194, DE 1991
Comissão Di_retora _
Redação final do Projeto de Resolução n' 41, de 1991.
· A Comissão Diretora apresenta a·redaçã9 final do PrOjetó
de Resolução n 9 41, de 1991, que autoriza a União a cel.e1Jr3:r,
operação externa de natureza fiila"Qceira- relativa aos _ juros
da dívida externa, junto aos bancos comerçiais, devidos no
período de julho de 1989 a dezembro de 1990, e dá outras
providências.
.
·
Sala de Reuniões da Comlssll:o·, 19 de junho de 1991.
- Mauro Benevide , Presidente - Alexandre Costa~ Relator
-Dirceu Carneiro - Rachid Saldanha Derzf - Lucídio Por~
tella.
··
ANEXO AO PARECER N' 194, DE 1991
. Redaç_ão final do Projeto-de Resolução o~ 41, de 19?1.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
- - - - - - - , Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, pro!llulgo a seguinte.
. RESOLUÇ)..à

N'i . . , :(>)': 19:9( .

Autoriza-a União a celeborar operaçãO externa de natureza financeira relativa aos juros da dívid.a_ e.x~~a,_ junto
aos· bancos _comerciais, devidos no período de julho. de
_19_89 a dezembro de 1990 e dá outras proVidências.

O Senado Federal resolve:
_Art. 1"' É a U niã9 autorizada a cetebfar operaÇãO exter~
na de natureza financeíra, junto aos bancoS comerçi;ti§Cj:-edoM
o
i l
_
res da dívida externa, no valor de até US$ 9,000,000,000.00
'' ·MENSAGEM N' 137, DE 1991
(nove bilhões d~ dólares norte-ameriCanos), Para· regulari'ESCOLHA DE AUTORIDADE
zação dos juros devidos em 1989 e 199U, na conformidade
Discussão, em turno único, do Parecer n"' 181, de 1991, do Sutnário dos Principais Termos, do Pedido de Dispensa
de Cumprimento de Obrigações e· dos demais docurn~ntos
d~ Comissão de Assuntos Económicos,sobre a Mensagen
'n' Ü7, de 199,1 cn.• '2501,9~; na ongen;): de 31 P:e maio que acompanham a Mensagem Presidencial n"' 243, de 27.:.5~~1,
do corrente áno, pela qual o senhor PreSidente- da RépuM· e 'espeCiàl'rri.erite 'das condiç'ões ·estipuladas nos dispositivos
. blica submete à deliberação do Senadp,a: escolha <(o))ou· que· se Segue111. · · · ·
Pârâgtàfo úni~-.- ·- A ·operaÇão restrin_gir~se_;ã aÇs tontra_M
'tOr Cinciriató Rodrigues de Campos,-para exerc:er!J,Cflrgo
de Diretor de Administração do Ba_liCo Central do Brasil.
tos de regularização dos_ jurOS devidos e .não pagos no perfodo
E:Õ:!." discussão. (Paus'a.)
-~ ·-' '
· . de julho de 1989 a dezembro de 1990 e"obedecerá às seguintes
·
condições:
Não havendo quem peça a palavra, encêrro-·a-disc'ussão:
Em votação.
__ _
1-a União poderá pagar,. em dinheiro, até 25% (vinte
Solicito aos srs. senadores que octlpem- os seus lugares.
e CiD.co por cento) dos referidos juro~,Jirp.üadqs aq_ t~to,4e
(Pausa.)
.
, .
U~$ 2,00\),000,000.00. (dois bilhões de dólares norte-ameriOs Srs. Senadores já, podem votar. : ·:
~Q.os) .inçlusive jurp~ d~ mt?ra, da _seg~nte forma:
.
(Procede-se à votação.)
· '•
·a)' até 45% (quarenta e cinoo por tento) do montànte
O
PRESIDEJ'lTE (Mauro Benev!4~s)- Vai-se proce- referido no item anterior poderão ser pagos dez dias após
a data de assinatura do Sumário. dos Principais Termos;
der à apuração. (Pausa.), . . .
,
Votaram sim 53 Srs. Senadores;e_não 3.
b) _os 55% (cinqüenta e cinco por cento) remanescentes
Houve seis abstenções.
em 7 (sete) prestações, sendo que o início do pagamento
Total de votos: 62.
. ..
destas ficará condicionado à adesão do número mínimo ·de
Aprovada a indicâção, a Mesa fãriCà OOmunitaçâó de
bancos ao. pedido de ad,itamento contratual, tal como estabepraxe ao Excelentíssimo Senhor Presidente --~a Rep~~l_ic_a_:: _
·
···
lecido no acordo de 1988 (MYDFA);
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidés)- Sobre a me·
II -75% (setenta e cinco por cento) dos_ juros devidos
sa, redação fmal de proPosição aprovada I}.a Ordem do Dia
de hoje que, nos termos tio parágrafo úniêo do ar1;. _320, do serão convertidos em bónus a serem emitidos depois que o
Regimento Interno, se não houver objeÇão do Ple_ná_iio, vai Br~il e o Comitê Assessor dos Bancos chegarem ·a um· acordo
-- Sobre o estoque da dívida de médio e longo prazo.
ser lida pelo Sr. 1" SecretáriO.
;
·
'
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Art. 29 Os bônus_ a _que~se refere o art. 1._9, pafágrafo
único, inciSo II,- terão as ·seguintes caractc::rfSticas: -_ -- --emissor: Repilblica Federativa -d-o Bi·ãsil,· - - ---· -- ·
moeda: Dólar norte-americano,
prazo de resgate: 10 (dez) anos, a cOnta_r (fe tq d.~ janeiro
de 1991,
'prazo de carência 3 (trés) anos, a c60tar de 19 de janeiro
de 1991;
· iaxa de juros: (a critério de cada banco credor).
Opção 1:
1"' ano: 7 13/16% ao ano, fiias;29 ano 8 3/8% ao ano, fixas;
3."' ano 8 3/4~" ao ·ano, fixas;·
do 4"' ano ao 1(}.> ano Libor de seis meses mais 13/16% ao

ano.
Opção 2:
Libor de 6_ meses mais 13/16% _a:o· aiúy~ PreValeCeitdo_,- para
os p~~eiros c~nco, anps;_ ~m p~s-d de -6,0%- ao anO e os_ sc:::guintes
te tos:
-l 9·ano 7,2% ao ano;
2~> ano 7,7% ao ano; do 3~> ano ao 5~'- ano 8,2% ao ano, tanto no caso do piso
quanto dos tetos, as percentagens referem-se -à Libor de s~is
meses, excluída a. margem (spread), prestaçó~s-~_9- principal:
semestrais, com vencimentos em 1~' de janeiro ·e-1 9 dr.! julho
de ·cada ·ano, vencendoRse a·primeira- em }9 de j;:~·Jeiro" de
1994e a última" em 19 de janeiro de 2001, nos segu]ntes_p~rce_ntuais: · · · ·
·- · ·-- ------ · - -- -Prestações:
I• â 3•1,0%;
4• â 6• 2 0%·

7~:,4,0%

''

8• â.lO• 8,5%;
11' à 15• 12,3%.
. .
, Art. 39 As illstituiçóeS- da 'adrD.ini-StraçãO difetit- e illdireta Qe estados e municípiõs_ qu~ não h-ãjiin efetivado os depósitos no Banco Central, nos- termos da Resolução n~' "1.564,
deverão finnar com a-União contratos de financiamento da
divida nas mesmas condições ~vença~~s Ça:n;t ~S çrei:iófe,s 'e?'te.rnos, mediante garantias idóneas, inclusiv~ consist,_entt:;s na cau..
ção das '?Otas uu:pa-rcelas de que_ são titulares, no"s term9s
do art . 159 da Constituição Federal.
~rt~ 4~> É a l!Ílião autori~ada a contratar i-n'$.titu.iÇÕes
fipanceiras de porte internacional e comprovada capacidade
para desempenhar as funções de Agente para a Formalização
e EfiCácia do Con"iiãtO cte- EmisSão ~ _Bônu_s e Agente: para
a CUstódia e Resgate dos Bónus. _
_
Art. 59 Os desembolsos autorizados por esta resolução
não poderão ultrapassar os limites e condiÇões estãbeleCidos _
pela Resolução n' 82, de 1990, do Senado Federal, especialmente aqueles referidos nos arts. 29, 3~> e 49 .
.
Art. 69 Em qualquer hipótese, cópiaS dos atos, contratos ou acordos firmados com base no disposto nesta resolução
serão enviadas ao Senado Federal na forma original e devidamente traduzidas para a língua portuguesa, antes da sua vi__ _
,
_- _
gência.
Parágrafo único. Os comprovantes das despesas justifi- ·
cáveis e dos documentos referentes à negociaÇãõ" e implementação dos instrumentos que materializarão as operações, bem
como os decorrentes de "Contratação de Agentes", na forma
dO art. 4~> desta resolução, serão· encaminhados ao Senado
Federal na forma do disposto no caput deste artigo.
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Art. 79 O Sen-:ido Federal iD.dicará, dentre os seus membros1 dois representantes, _9riundos, um da situaçao; -o"utro
da oPosição, que, como observadores, acompanharão a assinatura dos__ contr~tos pa~a a regularização dos juros devidos em
1989 e 1990 a ser~m celebrados cotn os bancos privados exter~os, de que trata a presente resolução, acompanhaf!do-lhes
os termos ulteriores, até final conclusão.
Parágrafo único. Ôs representantes, que serão escolhidos na forma regimental, apresentarão ao Senado Federal,
-relatórios sucessivos de cada uma das etapas dos desdobra-mentos dos contratos, que poderão ser subscritos conjunta
QU_ separadamente.
_
·
--~=-FArt. 89 _O se-iiadci-Fedêrãl assín.ala qúci: o-esforçO para
regularização dos furos atrasados, _que o povo e ·a- governo
br_asileiros _enunciani nos term.O~ do_ sumário a _que se vincula
esta resolução, constitui consCiente e .conseqüente gesto no
sentido da nonnalidade de suas relações finanOOfras eXternas
(internacionais) que nâO se traduz em confonriismo cóm Suas
condições, as quais, em seu conjüntó, são inaceitáveis para
as negociaçõeS seguintes.
- _.
' - ~::-:--~~-Art: 9~> Esta resolução entra em vigor na data de sua
-publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
-- vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
- É lido e apro~ado seguinte:
REQUERIMENTO N• 302, DE 1991
-.
.
- NOs termos do art_. 321 do Regimento Interno, requeiro
di'spensa de publicação, para· imediata .discussão _e votação,
da redação final do Projeto çle Re_sQlução n' 41, de 1991,
---que" âtiforii:a à União a celebrar· ôperâÇão e·xtem3. de 'n'atureza
financeira relativa aos juros da divida externa, junto aos banCOs comerciais; devidos ilo período de julho de 1989 a dezembro de 1990, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 19 de junho de 1991.- Hugo Napoleão.
O SR. PRESIDENTE (Mauio Benevides) -Aprovado
o· reqUerimentO, pa'ssa'-se ã imediá.ia apreciaÇão da matéria.
'Em· dis_cussão. - ·
_
__ -_ ·-~ :N~o _baverido quem peça a palavra; encerro- a discussão.
' ·
·
'
_ Emvotação_._
. -os· Srs. Sen<idOfes- que a ap"x:Ovani queíram périt:iaii-ecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
b projeto· vai à prorimlgação.

o

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a pala~a ao !l~bre Senador Rorlan Tito, que
foí fig ui'a marcan!e- na âpreciaç-ão dessa matéria, relator na
Comíssão de AsstiDfós-Econômicos, quando proferiU brilhante
parecer, agora ch~ncelado pela quase _unanimidade dos Srs.
Senadores.
O SR. RONAN TÍTÓ (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem reyisãq do_ orac!or.) -::- Sr. Presidente
e Srs. Senadores, não vou pretender aqui abusar da paciéncia
dos Srs._ Senadores, muito menos da Mesa, pois que trago
um disCurso escritO, intitulado "Aspectos Políticos do Acordo". Vou colocá-lo nos Anais - se V. Ex' me permite _encaminhá-lo à taquigrafia, para que se regístrem os aspectos
nãó ·discutidos, que são os aspectos políticos, porque deve
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predominar- não· só a dis'Cussá?_•_ mas também a de~isão do Nós tefnOS atualmente no Brasil uma situação de déficit_
que é Uma CasaJJolítica. ------------ -"~
crônitõ--e pririêipalmente uma dívida externa que aumenta
de maneira assustadora. Um fator desse endividamento interNormalmente, quando alguém faz um- discurso-, lê um
preânibillo e o entrega para fazer parte dos Anais. Quero
no foi o esforço para cobrir os serviços da díVida eXterna.
ler o finalzinho só, porque acho que é uma advertência.
A -dívida do Brasil era mais ou menos 50% do setor público
Srs. Senadores, uma comissão de negoCiação tem que e 50% do setor privado e, hoje, mais ou menos 90% ~ do
ter tranqüilidade, tem que ter retaguarda, prinCfpalmeJ!te sU.ssetor PUblico, na medida 'em que o Banco Central_r~te;ye,
tentação política. E tetn-que ter contimiiâade na sua atuação.
por razões diversas, os pagamentos originários do setor pri0 México há onze ariOS liiãfitém um·a me-sma comiSsão nego- vado.
· ·
ciando sua dívida, enquanto o Brasil já trocoU seus nego_~c,tQuim vai ao eXtedõi e viSita órgãos ofiéiais c-omo ó B~iicodores vá'iíã:S-Ye.Z:es rtest_e_m~smo período.
. _____ _____
Mundial, o Banco Interamericano, as embaixadas do Brasil,
Precisamos, com firmeza, com a mais crua· franqueza,
ou mesmo conversa com parlamentares de outros países, veridefitdr os parâmetros das futuras negociações. Em ~e,qüência, fica _que a imagem do _Brasil vem deteriorando de maneira
devemos dar segurança, estabilidade, continuidade aos nossos extraordinária, não s6 nos Estados Unid_os .mas na Europa ... ,
negociadores, na medida que constatamos sua hon~stidfl._de, de resto, em todo o mundo. Ainda outro dia fui surpreendido
seriedade e respeito às diretrizes que recebem. O grande nego- com uma pergunta do Senador Márcio Covas ao diretor_ do
cíador, o Barão do Rio :aranco, não aconteceu em um dia. Banco Central: o que é mesmo inserir.ó -:Brasil_ no·merca9,o
Só depois de muito tempo é que ele foi se revelando e apren- internacional? Achei a pergunta muito inteligente porque é
dendo a fazer negociação.
possível que e~is(am diversas respostas pessoais sobre este
assunto.
Sr.· Presidente e Srs. Senadores, o Embaix!l-dor Jório
Pessoalmente, entendo que a inserção do_ Brasil no_ merDauster, que eu aprendi a admirar neste contatb_diutl!-1119 -~4o_ ~nt~rnaciona1 se dá através de u.ma tomada trifásica,
que pude manter com S. Ex~ n~~!~s _últimos seis meses, é
em trc$s pólos. Um pólo que é a questãO do mercado propriaum grande negociador, p.m brasileiro patriota, carreg&do de
mente, ou seja, o Bfasil.entr1lt I.l'!-S. regras dom~rcado mundial
fervorcívico,demuitaseriedadeehonestidade,demonstrados
~_lutar dentro_do mercado para ver se corrige o que estiver
não só nessa negociação mas também quando presidente do en:ado,_ a exemplo dos acordos do GATT' da sobretaxa sobre
IBC e quando do acordo .internacion-al do ca_fé, _e_Jll Londres. <;>s produtos primários, sObretaxas em cima do~ no:;sos ca~çados
Esse capixaba extraordinário~ esse brasileiro querido, precisa, ~te,, mas, de certa maneira, abrir-se para 0 mercado.
sem dúvida~ neste fin'al de reunião, no cair da noite, merecer
A segunda tomada é a de exportação e iniportação, as
o seu registro nos Anais deSta Casa, como um grande negocia· trocas comerciais propriamente ditas, dentro de uma clara
dor. Se _o Brasil e o S~naâo dessem a ~le_ um s~tep.lác~~o. política nacional. Devo dizet: que o Brasil, embor:;i e~teja com
sein dúvidã,- daqui a cem anos, possivefiDente, 0 Br:~sil CO)l1.e- os mesmos grandes números há bem uns sete anos, de. uma
moraria um "novo BaiãO do Rio_ Branco". Muito obrigado, map.çira ou de outra vem sust.en.tando um desempenho. Mas
Sr. Presidente.
··
por -que o Brasil não progride na- importação e eXportaçãO,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi- por que ele não GODSegue maiores volumes de tJ:"óCa se temos
dência aguarda que o nobre Senador Ronan Tito encaminhe uma potencialidade tã_o gra1_1de, se _a econom_ia ril11ndia] tem
à Mesa o discurso _cuja peroração acaba de ser lida para esta crescido de uma maneira muito positiva ·e_ o Brasil continua
Casa, frustrando, portanto, os Srs. Se:naçlo:rçs .d~ nã9_ tçre~ . çq~o&mesmo.S nútp.eros exportando no máximo até 35 bilhões
ouy_id_Q, na íntegra, o brilhante_ pronunciamento .do il1,1str~ Q.e çl(,)larçs, e i{li.J?Ortail.do' metade disso?
· .
representante de MÍI1as_O~r!li_s, fazendo-se, porem, a inserção
Na verdade, se nós estamos de certa maneira cQin o pólo
do mesmo nos Anais_ do Senado F~9~ra)', numa sessão das c4I tomada de rnercaclo exportando e importarido mais ou
mais iiDPortarites ·naq-uilo_que peitine aO cumjniínento de prer- riieriOs normalmente, não é verdade que estejamos sintoi1irogativa exclusiva do Senad,o Feder~.I, que é a apreciação zados no pólo de mercado. Há um questionamento dos países
da dívida externa.
--~-todos quanto às reservas que nós fazemos e até alguns subsíDISCURSO DE AUTORIA DO SR. RONAN TITO, ---dios.:. Por outro lado, nós também reclamamos de alguns
CUJA iNTEGRA SE PUBLICA CONFORME DETER- · ~ubsidios ao setor primário, principalmente no mundo desenMINAÇÃO DO SR. PRESIDENTE.
volvido. Mas se tem um pólo no qual não estamos inseridos
mas absolutamente à margem, é o pólo financeiro. Aí é que
_ nó_$ .ch~gamos à dívida externa.
ASPECTOS POLÍTICOS DO A CORpO
. A dívida tem nos levado, muitas vezes, a um discurso
Alguns estudiosos já e,screverani -~já se foi1i:lõu:u01 cqn- muito heróico di~endo que já foi paga: que n-ãO --temoS que
senso de que a década d.t: 80_ fgi -perdida para o deserivol~ pagar dívida alguma, qUe ·esra--éiffipagável etc. Tudo isso
vimento:_ Por que será? Evidentemente não h_averá_ u~_a_ só deve ser verdade. No entanto, não_ há como negar a dívida,
razão. São váiias as -raZões. O __Biasil, em 1977, ostentava como dar o calote, e ao mesmo tempo ficar inserido no roercado financeiro mundial, um dos três pólos indispensáveis
não só uma posição boa n_o rankiog mÜndial mas tâiribeln
tinha, aqui dentro, 1.8%" do PIB mundial. No entanto, em da nossa tomada. Muitos perguntam: mas, então, por que
menos de 14 anos, nossa situação é de menos· de 1% do Pffi esS3.1nsistência em aprovar essa negociação da dívida externa?
Algumas razões. A primeira: delas é que o nosso negomundial. Isto porque tivemos a "década perdida" mas ainda
duas recessões, uma atrás da outra. Mas por que tivemos ciador em Nova Iorque conseguiu alguns progressos. Mais
que faZer recessão? Como eu -disse~ Qão há um.a só ra~o. ou menos há_quare~ta dias, ele esteve aqui no Senado Federal
São- várias as raiões. Entre as razOeS roaiores eu -6õlocaria e óbteve -âa Comissão de AssuntOS Econômicos, por ampla
o- desequibbrio das contas internas e a questão· da. dívida in- - ·maiof:ia, um sinál verde. Não é que se trate de uma negociação
terna..
extraordinária ou ã melhor de todas as negociações, mas foi
Senado~
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a negociação Possível no momento, e que isso já daria para
sinalizar para o mercado financeiro internacional que o BraSil

não quer dar calote e que, ao mesmo tempo, a partir do
acordo poderemos ir fazendo outros acertos. Teremos que
fazer várias outras negociações, ou seja, o acerto dos juros
de janeiro pra cá, (pois que até agora nós estamos depositand_o
apenas 30% e a banca internacional está concordando), o
estoque da dívida com os bancos particulares (que so-ma mais·
ou menos 52 milhões de dólares), depois, temos de negociar
com o Clube de Paris os vencidos (que estão da ordem de
quatro bilhões de dólares), o estoque da dívida de Paris e
depois ainda o FMI. Só aí nós estaremos cbm esse pólo da
tomada no mercado financeiro plenamente engatado na economia financeira interna:CÍOnal para depois fechar o circuito
dos outros pólos.
Não vejo como conseguir a inserção do Brasil no riieré:adO
mundial com uma tomada de apenas dois pólos. E, sem a
inserção do Brasil no mercado internacional, sem o acerto
das contas internas, fiCa-difícil vislumbrar progresSão favorável
do quadro atual. Acertar a dívida externa sem acertar a interna
de nada adianta. Então, temos que tomar estas várias medidas.
Nenhuma dessas medidas tomadas isoladamente vai dar condição, no meu entendimento, para o Brasil crescer. Por outro
lado, gostaria de deixar aqui bem salientado que o Brasil
tem amplas possibilidades, no meu entendimento, -se inserido
no mercado internacional com esses três pólos e se acertar
as suas contas internas.
Um outro fato que chamou minha atenção foi o veto
do G-7 na quinta-feira Santa, ao empréstimo do Banco Interamericano da ordem de 350 milhões. Nós que fomos- durante
muito tempo o maior tomador do Banco Interamericano podia-se até dizer que-o Brasil mandava no Banco Interamericano - estamos com um fluxo negativo nos últimos sete
anos. No Banco Mundial, temos lá os nossos represe-ntantes,
inclusive dizendo que está na hora de colocarmos projetas
para que, no momento em que estivermos correntes, haja
a possibilidade desses dois organismos intemacidilais nos financiar. Ou seja, reverter um pouco esse_ fluxo negativo. No
entanto, naquele dia, esse Grupo dos 7, vetou.
Vamos voltar um pouquinho na história. No princípio
do ano passado, a pretexto de uma maior chamada de capital,
os Estados Unidos foram convidados a fazer subscrição nova
e eles aceitaram desde que tivessem o direito de veto. Esse
veto se manifestou, pela primeira vez; nesse- empréstimo que,
àfinal, foi aprovado.
Qilãhdo eu estava em Washington, logo após esse veto,
especialmente para debater a questão da dívida, inclusive com
os nossos representantes no Banco Mundial, a argumentação
que Il)e__d_~~aiJ:I_Ç__ a_ s~gç.in~~;_ Q:I:~-~_QS:r~cw::s_cts_::-r~passadõS_p_ara
os países do Terceiro Mundo, tanto no BID quanto no BIRD,
grande parte, ou mais de 50% é tomada no m~rqtd_o financeiro. Então, o que a banca internacional iesolveu, através
dos seus presidentes, através do G-7, era dizer o seguinte:
continuar a emprestar através das agências de desenvolvimento com as quais o Brasil não está iD.adimplente, está pagando em dia. É a maneira de fugir ao_ compromisso que tem
com os outros bancos que estão emprestando dinheiro para
as agências de desenvolvimento. Embora isso não me satisfizesse, nem os protestos do Dr. Pedro Malan, que foram veementes, nem o protesto da Ministra, também não me satisfez,
como também não me satisfez o protesto vibrante do nosso
Presicjente do Banco Interamericano, o Dr. Iglésias. Mas uma
coisa é verdade: houve, pela primeira vez um piecedente da
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maior gravidade, que é um veto em cima de um país que
estava corrente e um sócio importante daquele banco. Para
o Brasil sair desse marasmo em que se encontra, resolver
os problemas de atendimento de aumento de salário, de aumento· do nfvel de emprego, de verdadei_ramente atualizar
a sua indústria, é imprescindível inserir-se cOm as três to_madas
na economia mundial.
Respondo a uma pergunta freqüe~temente feita: então,
quer dizer que renegociando esses oito milhões de dólares
nós estaremos normalmente ligados ao mercado? Não, não
estaremos. Temos que percor:rer todo aquele caminho que
me~cionei anteriorme-nte: temos que acertar as contas aqui
no Brasil e temos também que ir lutando na questão do mercado quanto âs barreiras de lá e de cá.
Outra pergunta que fazem: por que essa pres;a ~~ f~er
esse entendimento? Quem sabe, se o Senado Federal dissesse
um não nesse momento, isso nã'?' fortaleceria a posição· do
Brasil lá fora para uma renegociação mais vantajosa, para
abaixarmos esses juros, termos uma diminuição do principal. ..
O que respondo a essas pessoas é o Següinte: Dós não es_tanfós
negociando o estoque da díVida. Nós estamos negociando juros atrasados.
Por outro lado, entendo que houve uma dimiil-uiÇâá do
valor dos juros quando se conseguiu da banca íritemaclonal
-que se emitisse 75% de -bónUs, e esses bónus, certamente,
na.o- terão 3: c_otação ao par, lá fora. Também, voltar c6in
esse assunto ao fazer mais uma~mora_tc?ria ..~ acho que com
três moratórias ... acho que chega! Nós fiZemOS três moratórias
e O-desastre aumentou cada vez mais. A pobreza entrqu mais,
é uma miséria. Quero dizer -que o desempfegO, lá no vale
do Jequetinhonha, ou lá no Sul do Brasil ou Norte do Brasil
tem a v-er, e muito, com a inflação; tem a ver, e múitO,c-Com
as contas internas e tem a ver, e muíto, coin nOsSa díVfd_a
externa não acertada. Mas, urp detalh_e, só acertando não
adianta. Se não começarriios agora a âar o prfritdl-o pásSo
nessa direção, então, eu não est(:)U preve-ndo bons dias para
o Brasil. Não sei até quando o Brasil estará em situaçãO-de
verdadeiramente atender à demanda éiesse enorme País de
150 miJhões de habitantes, a cada ano com um: --crescimento
de 2,2%, ou seja, jogando no mercado -Ínais 3 milhões. e 300
mil pessoas que precisam de emprego, saneamento básico,
escola, saúde etc. etc.
Como foi que acOiiteceu.L--IlO lÕngo dos anos, o endividamento? O endividamento de.Ste País foi feito sem que a sociedade tomasse conhecimento, nem ao menos através do CongreSso Nacional. As outras negociações como é qoe foram
feifas? Foram feitaS dentro de um círculo fechado e resultaram
·e_m__ü_i!J~- ~~~~pr~t~~- !~ _q Ço!l~t!W·int~~- e_m_l_987 ~88_, __verificOu_ ·
a importância e inseriu no textO cOrlstitUcional, nO art. 52,
ã tompelência do Senado Federal p_a_ra autorizar operações
financeiras extenias. E, no ano de 1990, reunimos alguns senadores preocupados com a dívida, querendo ver a negociação
fiscalizada pelo Senado Federal, para que se pudesse prestar
contas à população do que estava se passando. A Resolução
n9 82, de 1990, resultou de nossos debates.
Ora, essa resolução fixa os parâmetros da negociação.
É claro, não é o Senado o negociador dos acordos. Não
cabe ao Senado sentar-se à mesa da negociação. Quem vàí
negociar será sempre o Executivo. Mas o Senado pode determinar os parâmetros e fiscalizar se os mesmos foram obede~
cidos. Nós não podemos e não devemos fazer mais do que
isso. No presente contexto, julgamos que a Resolução n 9 82,

a
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de 1990, foi respeitada, cumprida e observada durante o tempo
todo da negociação.
O Embaixador Jório Dauster, Embaixador Ex.traordinário para a Negociação da Dívida Externa, esteve no Senado
há menos de quarenta dias, expôs os termos básicos· da nêgociação- e o Senado Federal (?), pela sua maioria expressiva,
deu a ele o sinal verde. Ele fechou o acordo -preliminar dentro
dos parâmetros indicados pelo Senado, com significativos
avanços em comparação com negociações anteriores. Como.
foi dito numa reunião_da Comissão de_Assun_tos EcóiiOmicos,
o Executivo está aprendendo a negociar com os parâmetros
do Senado, a Comissão~está aprendendo coroo_ verdadeiramente exigir -e, a qualquer momento que essa Comissão ou
que os membros do S_enado Federal quiserem, poderão ~se
sentar e verificar se verdadeiramente essa resoluç_ão_ atende
às necessidades tanto de fiscalização quanto aos parâmetros
das futuras negociações·.
~
__
Não só é viável mas aconsejhável que façamos-um,a nova
arquitetuia, dada _uma nova tCalidade posterior a essa--negO~
ciação e, mais do que isso, é :responsabilidade do Senado
acompanhar pari passu as negociações da dívida

e~t~rna.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma comi_ssão de neg<?ciação tem que ter tranqüilidade, tem que ter retaguarda,
priricipalniente Sustentação política, e teiif que ter continuidade na sua atuação. O México há 9nze anos mantem uma
mesma comissão negocia!ldo sua dívida, enquanto O-Bài.S1l
já trocou seus negociadores várias vezes neSte meSniõ período.
PreciSariios, Com· fir-meza,' c9m ·a mais crua franqueza,
definir os parâmetros das futuras negociações. Em seqüência,
devemos dar segurança, estabilidade, continuidade aos nossos
negociadores, na medidã. -que constatamos sua honestida._de,
seriedade, e respeito -às ·ctiretri_zes que recebem._ O grande
negociador, o Barão do RiO Branco, não aconteceu_ em um
dia. Só depois de muito- tempo é que ele Ioi se revelando
e aprendendo a fazer a negociação.
O SR_. _PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência convoca, para amanhã, às 9 horas, sessão do Congresso
Nacional, para apreciação da Medída Provisória n 9 2% e de
outras matérias constantes_da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --,Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, desigilaridO pára
a sessão ordinária de amanhã, a seguinte-

ORDEM DO DIA
-lREQUERIMENTO N• 263, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n9 263, -âe
1991, de autoria do Senador Antonio Mariz, solicitando, nos
termos regimentais, a transcriçã<:', nos Anais do Senado_ Fede-
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ral, do texto insfitUlãdo- "0_-Dia._da PrivafiZ"ãÇão", de autoria
de Barbosa Lima_ Sobrinho, publiCado-no Jehiél do Brasil,
do dia 9 de maio do corrente ano.
-2REQUERIMENTON'268, DE I99í
Votação, em turno único, do Requerinie'ntd·--JJ'~ 268, de
1991, de autoria do Senador G.aribaldi -~lves:. Filho, solicitando, nos termos regimentais e com base no.ª_I:t. SO,.Qa Co_nst~
tuição Federal, seja convocado o Senhor MiniSirO êlo Trabalh.o
e da Previdência Social para prestar, perante o Plenário Qesta
Casa, informações atím!htes· ao déficit de uln ·trilhão e setecentos bilhões de cruzeiros na a-rrecadação do Fundo de Ga···
rantia do Tempo de Serviço, nos últimos 24 ~Q~--·
-

3-·-

. PROJETO. DE LEI DACÀMARA .
N• 127. DE1991
DisCussão, em turno únicO", dO Projeto de'iei da Câmara
n' 127, de 1991 (n• 3.654189, na Casa de origem), de iniciàtiva
do Presidente da Répública, que dá nova redação ao- art.
19 do Decreto-Lei n9 6.460, de 2 de maio-de, 1944, que regula
a construção e a exploração d~ insialaç,õeS põit!l~~i~s rudiffientares,tendo
__
_ -.--·
_
PARECER FAVORÀVEL, sob n' 145, de 1991, da, ComiSsão
c.·,
- de Serviços de lnfra~Estrutura.

-4PROPQSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 9, DE 1991
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição no 9, de 1991, de autoria do_Senador'Ruy
Bac~lar e outros Senhores Senadores, que estabelece a cóinc;idênciade eleições para Presidente e Vice-Presidente da !{~pú
blica, senador e deputado federal, a partir do ano 2000, e
para governador e vice-governador, deputado estadual e Q:jstiital, _prefeito, vice-prefeitó e'·véteádor, a pàr'ti'r"de 199g. (5•
sessão de discussãq.) " ,.. , . ~- ... ______ _

-5PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 10, DE 1991
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emendã
à Constituição n~ 10, de 1991, de autoria do Senador Marco
Maciel e outros Senhores Senadores, que acrescenta parágfafo
ao art. 159 e altera a redação do inciso n-do- ãrt: 162 da
Constituição Federal. (5~ sessão de discussão.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.
· (Levanta~se a sessão às 22 horas e 5 miilutos.)
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Faço saber que o Congresso N~cional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 164, DE 1991.
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Areia Dourada Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Cabedelo, Estado da Parruba.
Art. 1' É aprovado a outorga de permissão à Rádio Areia Dourada Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüêncià modulada na
cidade de Cabedelo, Estadq da Paraíba, constante da Portaria n• 53, de 12 de junho de 1989, do Ministro
·
· · ..-. · - ·· ··- ·· ·
de Estado das Comunicações.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vi~;~or na data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de junho de 1991. -'Senador Mauro Beoevides, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 95• SESSÃeí, EM 20 DE JUNHO DE

1991

centa parágrafo único ao art. 399 da Lei n• 3.071, de 1'
de janeiro de -1916- Código Civil".

1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

Deputados

1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
-N•' 148 a 152/9L(n" 285 a 2.89, na origem), de·

- N' 139/91, solicitando retificáÇôeS nOs autógrafos
do Projeto de Lei da Cámara n• 91/90 (n' 1.480/89, na

agradecimento de comunicações,

1.2.3 :..: Ofícios do Sr. 1• Secretário da Câmara dos

-

--

1.2.2- Parecer
Referente à seguinte matéria:'"i.-'

- Projeto ·de Lei do senado n• 177/89, que "Acres-

Casa de origem), qUe. dispõe sobre_ os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais e dá outras providências.
.- N' 140/91, referente a erro nos autógrafos do Pro-

jetode Decreto Legislativo n• 367-B, de 1990, que aprova
o. ato que outorga permissão à Rádio Chão Goiàno FM
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EXPEDIENTE
CBM'I1IO Ga.\PIOO DO SBNADO PI!DBRAL

PASSOS P0Kro
llftiOr.Qcnl do Seudo Foclenl
N;MCIEL DA SU.VA !.fAIA
llftiOr i!ocallivo

· · DIÁIUO DO OOIIGRI!S!IO NACIONAL

i•preooo oab rapouabffidade da Maa do Seudo Foclenl
ASSINAIDRAS

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
llftiOrUJIZ CARLOS DE BASl'OS
llftiOrilldaUial

Semellral -----·-·-·-·-·-·-·-·--..................--·-·-·---·- Cl$ 3.519,65

FlDRIAN AUGUSTO OOUilNHO MADRUGA
llftiOr Adjulo

Ltda. para explorar serVíçO de radiodifusão sonora-, h à. cidade de Anápolis, Estado de Goiás.·

1.2.4- ComunicaÇão da Presidência
Provi'dências adotadas pela Me:sa, ·com relação a ofícios lidos anteriomienie.
·
1.2.5- Leitura de projetos
-Projeto de Lei· do Senado n• ·229191, de 'iaroria
do Senador João Rocha, que dispõe 'sbbre a destitlãção
de recursos do Progrártui de Integi"aÇãõ'Nacional-·PIN,
e do Programa de Redistribuição de '!'erras e de Est(mulo
à Agro-indústria do Norte e do Nordeste_:__ PROTERRA,
para .o. financiamento_de; implementos.·agrícolas, quando
adquirido pelas prefeituras municipã.iS -das regiões de atuação da Superintendência_ do Desenvolvimento da Amazônia- SUDAM.
' .
·'
.
-Projeto de Lei <lo _Senado n.•.Z3.0191, de autoria
do Senador Dario Pereira, ,que autoriza o, uso -do gás natural
comu combustível para· Veículos automotores destinados
ao uso no transporte urbano de passageitos, na segurança
pública e no atendiJnento hospitalar.
-Projeto de Lei do Senado n• 231191, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que dispõe sobre a indenização ao-s proprietários He veículos furtàdos ou danificados
em estacionamentos com número de vaga superior a 50,
mantidos por estabelecimentos comCicíais.
-Projeto de Lei do Senado n• 232191, de autoria
do Senador Jutahy Magalhães, qUe autoriza o Poder Executivo a definif as terras indispensáveis à preservação ambiental, integrantes dos bens da União e dos estados, na forma
do art. 23, itens VI e VII, combinado com o art. 24, VI,
da Constituição Federal.
-Projeto de Lei do Senado n• 233191, de autoria
do Senador Nelson W.c!dekin, que dispõe sobre a aposentadoria do trabalhador rural, e dá outiaS providências.
-Projeto de Decreto Legislativo 'rio. 82191, de autoria
da Senadora Júnia Marise e do Senador Alfredo Campos,
que susta os atas normativos do Poder Executivo que objetivam realizar o processo de privatização• da Usiminas.
1.2.6- Offclo
-No 4/91, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadapia, comunicando a aprovação do

Projeto de Lei do Senado n~ 177, de 1989, que acrescenta
_ parágrafo único ao ar!. 399 da Lei n' 3.071, de I • de janeiro
de' 1916 -Código Civil.
1.2.7- Comunicação'da Presidência
-Abertura de prazo de cinco dias para interpo;ição ,
de recurso, para que o Projeto de Lei do Senado n• 117189 ,
. seja apreci~do pelo Plenário.
'
1.2.8- ,!{equerimentos
-N•'303 a 310191, de autoria do Senador João Rocha,
solicitando dos Ministros da Educação, Agricu~t~ra e Reforma Agrária, S-a-úde, Infra~Estrutur:a, Justiça, Fa~enda,
Economia e Planejamento, Ação Social e do Trabalho e ,
da Previdência SOcial~ infoimáÇões que mencio-na. · · ·
.
:_N9 311/91; de'"urg~-qc_i~ p'ará 9.~roj~t9 4t:: ;r.;~!-~ •
Câmara n9 30/91, que disciplina a transação n3S ·causas.
de interess~ .da,União, ~uas_autarquias, fundações e empre- ·
sas públicas federais; dispõe sobre a intervenção da União
federal nas causaS em que figurarem como autores ou_ réus-entes da administração indireta; regula os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em ~rt~d~ pe sc;:nte':lça judiciária; revoga a Lei n• 6.825, de 22-9,80, e dá outras providêricias.
·
1.2,9 ...: Dis~nrsos do Expediente
- SENADOR PEDRO SIMON".::__Publicaçã<>'<i privati·
zação do pólo petroquímica dp Rio "Grande do Sul.
SEl'iADOR NABOR JUNIOR- Defesa da aplicação de dispositivo constitucional que expropria terras que
cultivam a maconha ou outras plantas psic~t!ópicas.
1.2.10- Requerimento
- N9 312/91, de autoria do Senador Nelson Carneiro,
solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do exDeputado Federal Sérgio Magalhães. Aprovado, após usar
da palavra o Sr. Nelson Carneiro.
1.3-0RDEM DO DIA
Requerimento n• 263, de 1991, de autoria do Senador
Antonio Mariz, solicitando, nos termos regimentais, a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do texto intitulado ' 4 0 Dia da Privatização", de autoria de Barbosa Lima
Sobrinho, publicado no Jornal do Brasil, do dia 9 de maio
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do corrente ano. Aprovado, após usarem da palavra os
Srs. Antonio Mariz, Nelson CarneirO, Chagas Rodrigues~
Nelson Wedekin, Maurício Corrêa e Jutahy Magalhães. · ·
Requerimento n' 268, de 1991, de autoria do Senador
Garibaldi Alves Filho, solicitando, nos termos regimentais.
e com base no art. 50, da ConstitUição Federal, seja convop
cado o Senhor Ministro do Trabalho e da Previdência Social
para prestaf, perante o Plenário desta Casa, informações
atinentes ao déficit de um trilhão e setecentos bilhões de
cruzeiros na arrecadação do Fundo de Garantia pofTempc
de Serviço, nos últimos 24 anos. Votaçãõ adiada nos termos
do Requerimento n' 313/91.
Projeto de Lei da Cãmara n' 127, de 1991 (n' 3.654/89,
na Casa de origem}_, de iniciativa do Presidente da _República, que dá nova redação ao art. 1~> do Decreto-Lei n9
6.460, de 2 de maio de 1944, que regula a construção e
a exploração de ins~laçóes portuáriaS· ruâimentares. Dis~
cussão sobrestada nos termos do Requerimento n' 314/91.
Proposta de Emenda à Constituição n' 9, de 1991,
de autoria do Senador Ruy Bacelar e outros Senhores Senadores, que estabelece a coincidência de eleições para presidente e vice-presidente da Repúb1icit, senador e deputado
federal, a partir do ano 2000; e para governador e vice-governador, deputado estadual e distrital, prefeito, Vice-prefeito e vereador, a partir de 1998-- Discussão encerrada
em 1"' turno, após usarem da palavra os Srs. Ruy Bacelar
e Chagas Rodrigues, votançio a Comissão Temporária, em
virtude da apresentação de emenda.
Proposta de Emenda à Constituição n' 10, de 1991,
de autoria do Senador Marco Maciel e outros- Senhores
Senadores, que acrescenta parágrafo ao art. 159 e 'altera
a redação do inciso II do art. 161 da Constituição' Federal.
- Discussão encerrada (5• sessão):-

SENADOR JONAS PINHEIRO - Considerações :
sobre projeto de Ie_i de autoria de S. EXf, que encaminhará
à Me~a, atribuindo ao Congresso Nacional responsabilidade na autorização para pesquisa, lavra e exploração de
minério.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Sítu.ação agrícola brasileira.
.
_.
_ __
.
SENADOR MARCO MACIEL - Legaliiaçãó dos
cassinos no Brasil.
SENADORJUTAHYMAGALHÃES-Colocações. ·
sobre a política de liberalização das importações brasileiras. '
SENADOR ODACIR SOARES - Risi:o do mono' .
pólio privado do transporte rodoviário de passageiros no
Brasil.
SENADOR JÚLIO CAMPOS -Apelo para recomposição da dívida Côm o BãricO. dó BraSil, a fiiri de dar
continuidade à produção de grãos no Estado de Mato Grosso.
1.3.3 - Co!"nni<ações da Presidência
-Recebimento do Ofício n' S/28191, da Prefeitura
MuniCipal de Sãó Paulo - SP, Sól~citaildo autorização para
rolagem das LFrN/SP e BTME/SP, vencíveis no segundo
semestre de 1991, no valor de Cr$21.476.118.283,05 (vinte
e um bilhões, quatrocentos e setenta e s_eis milhões, cento
e dezoito mil, duzentos e oitenta e três cruzeiros e cinco
centavos), para_ çs fins que espeéffi~. - - - ~ . -Término do prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução n' 39/91 •.
1.3.4- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO

1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
-Requerimento n 9 311, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado.
1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR CÉSAR DIAS, como Líder- Apelo ao
Sr. Ministro das Relações E:x;teriores,.. Francisco Rezek,
em favor da libertação de garimpeirás detidos, a 27 de
abril próximo pasSado, pelo Exército véne:Ziielano em Novo
Horizonte, na fronteira do Brasil com a Venezuela.
SENADOR MAURíCIO CORMA, como LíderProtesto contra as atitudes do S:r. Rocha Lima, Presidente
da ECT, no cUrso da greve dos carteiros.

2- ATOS DO PRESIDENTE
- N• 546/91 (Republicação)
- ~·· 559 a ?65191
·· ·
3- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
-N• 13/91
4- ATAS DE COMISSÕES
5- MESA DIRETORA

6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
TES

7- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANEN.

.

95~ Sessão, em 20 de jÜnho de 1991
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura

Ata da

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa,
Dirceu Carneiro e Epitácio Cafeteira
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
·Affonso Camargo - Alexandre Costa - Alfredo Campos
- Alnrir Gabriel - Aluízio Bezerra - Amazonino .Mendes

_ Amir Lando _-Antonio Mariz _ Carlos Patrocínio Chagas Rodrigues ~ Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho
Jorge -Dirceu Carneiro-Divaldo Suruagy-Edison Lobão
- Elcio Álvares - Esperidiáo Amhn - Epitacio Cafeteira
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- Francisco Rollemberg - Gerson Camatá -- Guilherme
Palmeira -Dario Pereira- Henrique Almeida- Humberto
Lucena - Hydekel Freitas -Iram Saraiva -João Calmon
-João França- João~ Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat
Marinho -José Eduardo~- José Fogaça-José Paulo Biso!
-José Richa--José Sarney-Júlio Campos -Júnia-"Marize
- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia-Levy Dias - Lo\1rival Baptista - Lucídio Portella - Mansueto de Lavor Márcio Lacerda -Mário Covas- Maurício Çorrêa ,.-Mauro
Benevides- Meira Filho- Nabor Júnior- Nelson Carneiro
-Nelson Wedekin - Odacir Soares- Onofre Quinan Oziel Carneiro ,..- Pedro Simon- Rac!rid Saldanha Derzi
- Ronaldo Aragão- Ronan Tito- Ruy Bacelar- TeotóniO
Vilela Filho- Valmir Campelo- Wilson Martins
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafefeirà) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos- nossóS trabalhos.
O Sr. I' Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
De a~a.d~cimento de comunicações:

N• 148/91 (ri' 285/91, mi origem), de 19 do corrente, referente à aprovação do veto total ao Projeto de Lei do Senado
n9 128, de 1990, e dos vetos parciais ao Projeto de Lei da
Câmara n' 117, de 1990, e ao Projeto de Lei da Cãmara
n' I, de 1991.
N• 149/91 (n' 286191, na origem), de 19 do corrente, referente à promulgação da Resolução n' 14, de 1991.
N• 150/91 (n' 287/91, na origem), de 19 do corrente, referente à promulgação dos Decretos Legislativos n~ 149, 153,
154, !55, 156, 157, 158, 159 e 160, de 1991.
. N• 151/91 (n' 288791, na origem), de 19 do corrente, referente à promulgação dos Decretos Legislativos n•' 161 e 163,
de 1991.
,
N• 152/91 (n' 289/91, na origem), de 19 do corrente, referente à promulgação do Decreto Legislativo n' 162, de 1991.
PARECER
PARECER N• 195, DE 1991
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre
o Projeto de Lei do Senado n•177, de 1989, que "Acrescenta parágrafo único ao artigo 399 da Lei n• 3.071, de
I' de janeiro de 1916- Código Civil".
Relator do vencido: Senador Jutahy Magalhães
Com fundamento no poder d.e iniciativa geral de que
trata·~ art. 61 da Constituição Federal, o ilustre Senador
Francisco Rollemberg apresentou, em 27-6-90, o anexo Projeto-de Lei n' 177/89, que "Acrescenta parágrãfo "úniCo ao
artigcD99 da Lei n• 3:071, de I• de janeiro de 1916- Código
Civil".
--A proposição está vazada nos termos a l>egUir trascritos:

Junho de 199í

"Art. I• O artigo 399 da Lei n•3.071, de 1•dejaneiro
de 1916, fica acrescido de parágrafo único, com a seguinte:

redação:
'Art. 399 .................~....••....... '"····"·················
Parágrafo único. No caso de pais que, na velhice,
carência ou enfermidade, ficaram sem condições de prover o próprio sustento, principalmente quando se despo---jaram de bens ~111- favor-da prole, cabe, sem perda de
tempo e até em c~ráter provisional, aos filhos maiores
e capazes, o dever de ajudá.:.los e ampará-los, com a obriga-ção ~rrenunciável de assisti-los e alimentá-los até o final
de suas vidas."'
Na justificação desta proposição encontram-se explici-tados o_s motivos que a fundamentam, destacando-se os excertos reproduzidos a seguir:
"O assunto de que trata o presente projeto de leí ( ... )
é, sem dúvida, de interesse maior do Estado e de cons~nte preocupação da família e da sociedade em todos
os tempos. ( ... ) além de dar destaque maior ao amparo
à velhice, carência ou enfermidade de pais, não esquecendo aqueles que se desfizeram de bens em favor dos
filhos e ficaram sem condiç6es de prover sua ·própriasubsistência, ·vem completar e reforçar a inteligência do
----artigo -~9~ _do Código Civil enl vigOr, acrescentarido-lhe
parágrafo único, em estreita -consonáncia cori( o te-xto
da nova Constituição."
'
._- Como relator da matéria, o emiriente Senador Wilson
Martins apresentou parecer contrário à aprovação do projeto,
aduzindo:
"Não obstante a nobre e salutar intenção demonstrada
pelo ínclito autor da proposição, -não nOs parece qUe ·a
medida sugerida se faz necessária pátà estabelecer o dever
da prestação de alimentos dos filhos em prol de seus
genitores que não possuam meios paTa a sua subsistência.
"É que o Código Civil em vigor disciplina a matéria
de forma ampla e- não deixa qualquer dúvida quanto à
obrigatoriedade da assistência material devida pela prole
aos respectivos genitores.
"Dispõe o art. 397 do diploma em questão, verbis:
"Art. 397 - O direito à prestação de alimentos
é recíproCo ·entre PaJs e filhos, ê extensivo a todos os
ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em~
______ graus, uns em falta dos out~os (grifam9s)."
Consta da Ata da 19• Reunião da Comissão de Constituiç.ão, Justiça e Cidadania, realizada em 21-6-90, referente
ao 1tem 5 da pauta (apreciação do referido Projeto n' 177,
de 1989), a seguinte resenha:
"O relator, Senador Wilson Martins, apresenta parecer
concluindo pela rejeição do projeto. Fazem uso da palavra, em considerações ao assunto, os Senadores Chagas
Rodrigues, Francisco Rollemberg e Jutahy Magalhães,
Co~ocado em votação, a comissão aprova o projeto, pas~
sando a constituir voto em separado, vencido, a conclusão
oferecida pelo relator. A Presidência designa o Senador
Jutahy Magalhães para relatar o vencido."
É em face,_ pois, desta designação que estamos produzindo o parecer ora submetido a esta comissã_p.
Em que pesem os pOnderosos argumentos apresentados
pelo douto ~enador Wilson Martins, a comissão entendeu
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que o conteúdo do projeto apresentado pelo eminente Senador Francisco Rollemberg, longe de se constituir em cuma
desnecessidade, traz em seu bojo o elemento_ renovador e
vivificante- da norma escrita há quase um século, num inquestionável aperfeiçoamento e atualização_ da monumental obra
de Clóvis Bevilacqua.
Realmente, o projeto sequer ntoPifica a letra dos artigos
pertinentes ao tema. Apenas acresce~ta parágrafo ao· art. 399;
para dizer que a obrigação do filho para com a proteção do
pai desvalido é de tal ordem e magnitude que, nos feitos
pertinentes a alimentos, cabe, sem perda de tempo e até em
caráter provisional, aos filhos maiores e capazes o dever de
_
alimentá-los e assisti-los até o _final de suas vidas_.
É, por outras palavras, a advertência permanente do Direito ao filho ingrato, que, muitas vezes, deixa o pai à míngua,
carregando o suplício do seu inforiúiliO- pelos caminhos da
mendicância ou pelos cantos dos asilos de mendicidade, o
último refúgio, para onde, quase sempre, se encaminham as
sobras da sociedade.
O projeto é, ainda, a proteção do Estado aa_propiciar
o remédio adequado para que a prestação jurisdicional se
faça presente, a tempo e hora, em favor daqueles que, no
fi_nal de suas vidas, já não contam sequer com a solidariedade
de seus entes querido.s. _
A- proposição, sem dúvida alguma, moderniza o texto
da Lei'·Civil, tal como, a seu tempo e com seus propósitos,
o fez a Lei :ri9 5.478/68, a chamada Lei de Alimentos. Ora,
se o código fosse assim tão abrangente e completo em tema
de prestação alimentícia, por certo esta lei não passaria de
verdadeira inocuidade.
Por fun, o piojeto tem o mérito de dar aplicaqili(lade,
de forma ampla e eficaz, ao preceito do art. 229 do novoordenamento constitucional, segundo o qual "os filhos maiores
têm o dev~r .9-e ajudar e amparar os Pais na velhice, carência
ou enfermidade".
·
_
E$sas as razões por que nos pronunciamos pela aprovação
do ~resente projeto de lei.
.
_ _ ____ _
Sala das Comissões, 12 de junho de 1990. -·Cid Sabóia
de Carvalho, - Presidente, Jutahy Magalhães, Relator Wilson Martins- Cbagas Rodrigues- Nabor Júnior- José
Paulo Bisol ""7 Meira Filho - Lourival Baptista - Carlos
Patrocínio - Mansueto de Lavor --João CãlitlOn. 1

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO
DOSR. SENADOR WILSON MARTINS NA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
Sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 177, de t!is9, que
"Acrescenta parágrafo único ao artigo 399 da Lei n' 3.071,
de I• de janeiro de 1916, Código Civil.
Trata-se de proposição apresentada pelo ilustre Senador
FranciSCo Rollemberg, visando ao acréscip10 de parágrafo único ao art. 399 do Código Civil Brasileiro, no sentido de estabelecer o dever da prestação de alimentoS e aSsistência Pelos
filhos maiores e capazes aos pais carentes na velhice ou enfermidade.
..
Em sua justificação o eminente autor destaca o fato de
que a lêi ciVil Vigente faz referência genérica ·à obrigação de
prestaç~o alimentícia ãos ascendentes e descendent~s, mas
não·.se refere, especificamerile, aós genitores necessitados.
\PóÍ" outro lado, aludiu aquela peça aos- ãrlS: 203, I, e
229, da Constituição Federal, dispositiv-os ess-es que tratam
da assistência social e proteção à famnia, à maternidade, à
1
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infância, à adolescência e ã velhice, bem como do dever de
assistência e ampafo recíprocos entre paíS_ e fíl_hos~
_
Não obstante a nobre e salutar intenção demonstrada
pelo ínclito autor da proposição, não nos parece que a medida
sugerida se faz necessária para estabelecer o dever da presta~
ção de alimentos dos filhos em prol de seus genitores que
n.ão _J?.OSS'!Jam meios para a süa sUbsistência. _ ___
E que o Código Civil em vigor disciplina a matéria de
forma ampla e não deixa qualquer dúvida quanto à obrigatoriedade da assistência materfaJ devida pela prole aos respec.tivos genitores.
Dispõe o art. 397, do diploma em questão, verbis:
''Art. 397. O direito "à presfaçâO de alírixentos- é. recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próxirilos em graus,
uns em falta de outros. a
Qra, fica fá~l -de_ perceber que nem mesmo o disposto
no art. 229 da Lei Maior constitui novidade no Direito Positivo
brasileiro.
Se ocorre com frequência o inadimplemento do dever
ético e jurídico de prestar assistência e proteção por- parte
dos filhos a_ seus genitores carentes, tal Íato mio se dá por
falta de lei.
Por outi:-o lado, se aiguma alteraçãO coube_~se para aperfeiçoar a legislação de regência da matéria, a nosso ver deveria
a proposição ser endereçada ao anteprojeto de Código Civil
que se acha em fase de conclusão.
. _O texto da Lei n~" 3.071, de 1~" de janeiro de 1916 e,
em especial, a redação dada ao Capítulo VII do. Título V
do livro I (Do_ Direito da Família) não_ carece de qualquer
modificação para que se possa exigir a prestação de alimentos
dos filhos maiores e capazes em favor de _seus pais necessitados.
_
"" _
_
Ratificando nossas homenagen-s ·ao ·fispúito humanitáriO
do ilustre propositor do projeto, pedimos "'003 venia à' Sua
Excelência para, no âmbito de análise desta comissão, e pelas
razões expostas, opinar pela rejeição da proposição.
Sala das Comissões, 21 de junho de 199.0, Sen. Sr. Wilson
Martins.
r

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O Expediente lido vai à_ publicação.
--~
_ _
_
Sobre a mesa, ofício que será Hdo_pclo ·sr. 1~" Secretáriõ.
É lido o seguinte:
PS - GSE/139/91
Brasília, 19 de junho de 1991.
A Sua Excelência o Senhor
Senador Dirceu Carneiro
DD. Primeiro Secretário do Senado Federal
Nesta
Sr .• Secretário,
Cumpre-me participar a Vossa Excelência ter sido constatado erro ma_nifesto nos autógrafos do_ Projeto de Lei n~"
L480-B,_ de 1989, que "Dispõe Sobre os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais e dá outras ·providências'', encaminhado
para revisão dessa Casa em 31 de outubro de 1990.
_ Dan~o conhecimento do fato a Vossa Excelência, solicito
se digne ordenar as providências necessárias no sentido de
proceder às seguintes retificações:
Onde se lê, no art. 99, § 39:
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"§ 3~> O mandado ao advogado poderá ser verbal,·
salvo quanto aos poderes especiais."
Leia-se:
"§ 39 O mandato ao advogado poderá ser verbal,
alvo quanto aos poderes especiais."
Onde se lê, no art. 41, caput:
"Art. 41. Da sentença, executada a homologatoria
de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o
próprio Juizado."
Leia-se:
"Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória
de conciliação_ o_u laudo_ arbitral, caberá recurso para o
próprio Juizado. ,-

Onde se lê, no art. 66, caput:
"Art. 66. A citação será pessoal e far·se·á no próprio
Juizado, sempre que possível, ou por mandato."
Leia-se:
Art. 66. A citação será pessoal e far-se·á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado."
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.. . . . que outorga permissão à Rádio Chão Goiano
FM Ltda. para explorar, ... "
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e apreço. - Deputado Inocêncio
Oliveira, Primeiro Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Epitácío Cafeteira)..:...: Com referência ao expediente que acaba de_ S.er lido, a PresidênCia,
tendo constatado que se trata, apenas, de uma omissão da
sigla "FM" após a expressão "Rádio Chão Goiano", defere
a solicitação e determina as providências necessárias a fim
de cientificar à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Sobre a
mesa, projetas qUe serão lidos pelo Sr. 19 Secretário.
São lidos os s~guinte.s:
PROJETOS

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 229, DE 1991
Dispõe sobre a destinação de recursos do Programa de
Integração Nacional - PIN e do Programa de RedistriOnde se lê, no art. 97:
buição de Terras e de Estímulo à Agroindústrla do Norte
"Art. 97 Ficam revogada~ a Lei n' 4.611, de 7 de
e do Nordeste- PROTERRA, para o f"manciamento de
novembro de 1965 e a Lei n~' 7 .244, de 7 de novembro
-implementos agrícolas, quando adquiridos pelas prefei~
de 1984."
- - -furas municipais das regiões de atuação da SuperintenLeia-se:
dência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM.
Art. 97. Ficam revogadas a Lei n' 4.611, de 2 de
O Congresso Nacional decreta:
_
abril de 1965, e a Lei 7.244, de 7 de novembro de 1984."
Art. 1' Ficam destinados 20% (vinte por cento) dos
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excerecursos do Programa de Integração Nacional - PIN e do
lência protestos de estima e apreço. - Deputado Inocêncio
Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo â Agroin·
Oliveira, Primeiro Secretário_.
dústria do Norte e do Nordeste- PROTERRA ao financiaO SR. PRESIDENTE (Epitácio Cãfeieira) - O ofício
mento de implementas agrícolas, quando adquiridos pelas preque acaba de ser lido será despachado à Comissão de Constifeitui'3.s municipais das regiões de atuação da Superintendência
tuição, Justiça e Cidadania~ para ser anexado ao Projeto de
do Desenvolvimento da Amazônia- SUDAM para o atendiLei da Câmara n' 91, de 1990.. (Pausa.)
mento das respectivas comunidades rurais, na preparação da
terra, plantio e colheita, objetivando o fomento à produção
Sobre a mesa, ofício que serã lido pelo Sr. 19 Secretário.
de alimentos básicos.
É lido o seguinte:
- Parágrafo únicO. Consideram-se implementes agrícolas, para os fins previstos nesta lei, dentre outros, os tratares,
PS - GSE/140/91
plantadeiras, colheitadeiras, arados, distribuidoras de adq.bo
· Brasília, 19 de junho de 1991.
e de fertilizantes e suas partes e peças separadas.
A Sua Excelência o Senhor
- - ; Art. 29 Os recursos previstos nesta lei serão adminisSenador Dirceu CarneirO
trados pelo Banco da Amazônia S.A., que celebrará com
DD. Primeiro Secretário do Senado Federal
as prefeituras municipais contratos de financiamento com as
Nesta
seguintes características:
.
I -prazo de 12 (doze) anos com 3 (três) anos de carência,
Sr. Secretário,
Cumpre-me comunicar a Vossa Excelência ter sido cons- . para os celebrados com municípios com população de até
tatado erro manifesto nos autógrafos referentes ao Projeto
30.000 (trinta mil) habitantes, e de 6 (seis) ános com 2 (dois)
anos de carência~ para os celebrados com municíPios com
de Decreto Legislativo o' 367·B, de 1990, que "Aprova o
ato que outorga permissão à Rádio Chão Goiano FM Ltda.
população superior a 30.000 (trinta mil) habitantes;
II- juros máximos de 6% (seis por cento) ao ano, sem
para explÔrar serviço de radiodifusão sonora na cidade de
quaisquer outros encargos;
Anáp@lis, Estado de Goiás", encaminhado a essa Casa, em
III - garantia representada pela alienação- fiduciária so21 de abril do corrente ano.
-:
bre os bens adquiridos.
·
Dando conhecimento do fato a Vossa Excelência, solicito
Art. 39 Os municípios utilizarão os bens adquiridos no
se digne ordeÓar as providências necessárias no sentido de
proceder à seguinte retificação:
-atendimento exclusivo às comunidades rurais de sua juriSdição, observadas as seguintes normas:
-Onde se lê, na ementa e no art. 1'~':
I - atendimento priOritário aos produtores rurais que .
" ... que outorga permissão à Rádio Chão Goíano LI·
da., para explorar, ... "
· detenham a propriedade, a posse, o uso de domínio útil de
Irióàulos rurais de até 100 (cem) hectares·, mediante ordem
de inscrição;
Leia-se:
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II - locação do_s bens adquiridos por preço equivalente
ao custo dos serviços prestados, considerando-se inclUsive a
depreciação deles a taxas_ tecnicamente reconhecidas.
Art. 49 No exercício finariCeiro, Cada m~ni~_ípío =será
contemplado com financiamento em valor proporcional à área
representada pela soma das propriedades de até 100 (cem)
hectares, existentes em seu território, em i-elã.Ção à' e-xtensão
total da área geográfica abrangida pela Superiil_tendênCia--do
Desenvolvimento da Amazónia- SUDAM. -- ----Parágrafo único. Nos casos da não-utilização total ou
parcial do 'financiamento por qualquer --município, o valOr a
ele atribuído será rateado entre os demais, segundo o critéri(i
estabelecido neste artigo.
--- --------Art. 59 O Poder ExecutivO regulameritará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação
Art 6~ Esta lei entra em vigor na data-de Sua publicação-.
Art. 1~ Revogam -se as disposiçõeS- em contráriO': ·-- Justificação
O Programa de Integração Nacional PIN e o Programa
de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agro-indústria
do Norte e do Nordeste (PROTERRA) foram cria.dos como
instrumentos_ sociais de fomento à produção agrícola das re~
gjões menos .desenvolvidas_do País, d~ntre elas a abrangida
pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazónia SUDAM.
A nova Carta Magna estabele ser um dos_objetivos fundamentais da República a redução das desigualdades sociais e
regionais (art. 3', II)
....
Assim, em obserVância- ao preceito constitucional, destinação c:Ios recursos_ dos decantados programas devem ter, ;3-lém
dâ cOD.ot'ação econôffilci, Cãfátt.~r- eminenteménte soci_al.
:
Uma das mais eficazes formas de fomentar a produçção
agr_ícola é a de propiciar aos- produtores rurais, notadamente
aos de niéricir· poder ecoriôrriico,- ôs recürso·s ne·ceSs3.d0s à
preparação d~ terra, do plantio e da colheita, através de mecanização de tais ativ':iades.
_
_- _---- _____ _
E de notório e geral conhecimento que os pequenos produtores rurais, por t;Jt1Sa de sua reduzida capacidade econômico-frrülriceira, não têH:í <-tcesso aos procedimentos mecanizados
da agricultura, tendo ,~Fil vista o -alto custo dos implementas
agrícolas.
Assim, destinar recursos do PIN/Proterra para atendimento aos pequenos produtores rurais é, sem dúVida·, medida
que, visa ao'cumprimento da ConstitUição Federal, assegura
a própria sobrevivência deles, bém como inCiementa a produção de alimentos básicos.
Nesse sentido, o presente projeto de lei preconii:ã:a) a destinação de 20% dos recursos do PIN/Proterra
para ffnanciamento, aos municípioS da região de abrangência
da Sudam, na aquisição de 101plementos agrícolas destinados
ao atendimento às comunidades rurais respectivas, na preparação da terra, do plantjo e na colheita, objetivando o fomento
da prodUção de alimentos b~:::kos;
b) a administração de tais reéursos pelo Banco da Amazônia S.A., mediante contratos de financiamentos, celebrados
com os municípios; ·
c) o atendimento prioritáriO aoS produtores rurais detentores da propriedade, posse, uso ou domínio útil de áreas
não superiores a 100 (cem) hectares;
·
d) a locação dos implementes agrícolas, pelos municípios, aos produtores, por preço· equivalente 'ao custo dop serviços prestados;

a
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e) o atendimento a cada município, nô eXerCíciO financeiro, com fínancianiento de valóf prOporcional a área total
relativa às propriedades de até 100 (cem) hectares existentes
em seu território, em relação à área de abrangência da Sudam.
São, portanto, de alta relevância económica e social os
motivos, que levam à apresentação deste projeto de le;i, para
cuja aprovação espero contar com o apoio dos Senhores Congressistas-.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1991. - Senador
João Rocha.
.
LEGTSLAÇÃO CTTADA
CONSTITUIÇÃO~DA.REPÚBUCA

FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 39 ConStituelii objetiVos fundamen-tais di-República Federativa do Brasil:
.
__ _I- construir ,uma sociedadS!.livre, justa e ·solidária;
II -garantir .o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e marginalizaçãO- e reduzir
as desigualdade~ ~ociais e regío"nai_s; : -·
·-- ··
·- ·
• • u
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(A ComisSáà de Assuntos Econômicos-d'eCisão tenninativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 230, DE 1991
Autoriza o uso do gáS natural com'o--conlbustível para
veículos automotores destinados ao uso no transporte ur~
bano de passageiros, na se-gurança pública e no atendimento hospitalar.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Fica.autorizado, em todo o território nacíonal)
o uso do gás natural como combustível para veículos automo- ·
tores, destinados ao uso no transporte urbano autónomo de
passageiros (táxiS}_, p.a seguranç(pública; inclusive defesa civil,
e no atendimentp -hospitalar rea]ízadõ por ambulâncias.
Art. 2~ O POder Executiv'<;> r~gulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias cont3do de sua publicação.
Art. 3~ Esta lei entra eni Vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
J ustific'ação
1• ,
o gás nã.tuial constitui importante fonte eiiergédêa aisponível que pode contribuir de forma eficaz nO processo de
·
.
desenvolvimento sócio-económico' do País.
Estudos realiZados sobre o problema energético revelani
que, caso não' sejam _encontradas· fontes alternativas, experimentaremos, a partir da década de 90, grande escassez de
energia, cujo~ ~~itos sobre a produção industzial_ e sobre o
bem-estar d_a população serão ainda· mais intensos que os provocados por recentes racionamentos. de combustíveis.
A recente deScoberta de grandes reservas de-gás no Brasil
assegura a sua pr~sença em nossa matriz enegética,_na-ordem
de 20% da demanda ·nacional, de forma contínua e duradoura,
principalmente nos uso-s industriais e álltomotivo.
, Neste último campo· (o automotivo) as eXperiênCias rea)izadas em várias capitais do País (notadamente Rio de Janeiro,
Natal, Salvador, Aracaju, Recife e Fortaleza) com frotas de
ônibus urbanos, demonstram a grande viabilidade do uso do
g-ás, que apresenta consideráveis Vantagens, principalmente
quanto:
·
a) à minimização--da dep~ndência nacional por petróleo
e seus deriVados;

3564

Sexta~feira

21

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

b) à diminuição -ao preço de combustíveis na formação
do preço dos tranportes, tendo- em vista que ele pode ser
produzido a custo inferior aO dos demais-~ombustívei_s automotivos, com signicativos ganhos em termOs de rendimento (30%
ou mais de quilómetros rodados por litro);
CJ a melhoria nas condições ecolÓgicas urbana,s, te~~o
em vista que sua combustão é praticamente isenta de material
particulado.
Por outro lado, já dominamos, no País, tOdos os estágios
tecnológicos da chamada criogenia, notadamente quanto ã
liquefação, transporte e vaporização do gás natural e ã produção de equipamentoS_ industriais e automo_tiyos_ por ele movidos.
Portanto, o quadro para sua utilização em nossa matriz
energética já está pronto. Resta apenas a tomada da decisão
política de implementar tão importante medida.
Como segundo passo nesse s.entido, autorizar o s_eu uso
no transporte autónomo_ de. passageiros urbano e p.os serviços
de segurança pública e hospitalares é .um imperativo da modernidade e do desenvolvimento harmónico do País.
Sendo estes os_ relevantes motivos que levam ã apresen~
tação deste projeto de lei, espero contar com o indispensáVel
apoio dos Senhores Congressistas para sua aprovação.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1991. - Senador
Dario Pereira.

(A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura- decisão
terminatiVa}
PROJETO DE I,EI DO SENADIJ N• 231, DE 1991
Dispõe sobre indenização aos proprietários de veículos
furtados ou danificados em estacionamentos com número
de vagas superior a 50 (cinqüenta), mantidos por estabelecimentos comerciais.
O Con~esso Nacional decreta:
·
Art. 1~ Ê obrigatório a indenização de veículos furtados
ou danificados nos estacionamentos mantidos pelos "shopping
centers", supermercados e demais establecimentos comerciais, com número de vagas superior a 50 (cinqüenta).
Art. 2~ Os proprietários de estabelecimentos comerciais
referidos nesta lei~ responsáveis pela oferta de estacionamento
pago ou gratuito. s~ __of?rigam a firmar coritnitO de seguro
destinado ã indenização das perdas ou danos sofridos pelos
seus clientes.
Parágrafo úniCO. A indenização· deve cobrir o yaJ.or do
dano ou do ·veículo, que será calculado• com -base no preçO
de mercado, à época do seu pagamento.
Art. 39 o· não cufnprimento da preSente lei sujeitará o
infrator à multa a ser estabelecida pelo Poder Executívo.
Art. 4~' O POder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 (cento e villte dias), a contãrda data de sua publicação.
Art. 59 Esta lei entrá em vigor na dat~ de sua publicação.
Art. 6~ Reyogam-se aS· disposições em contrário.
JustifiCação
O presente projetO de lei pretende- iriStítriir a obrigatoriedade de indenização ao proprietário de veículos subtraídos
ou danificados nos estacienamentos postos ã disposição dos
clientes de estabelecimentos comerciais.
- Entendemos que o caro é um bem valioso pelo qual se
pag:1, além do elevado preço, taxas e impostos. Por isso, a
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noss-:J proposta tem o objetivo de resguardar o direito do
cidadão ã posse e ã conservação desse bem.
O.s estabelecimentos situados em zonas de intensa atividaa:e :comercial não podem continuar a oferecer simplesmente
áreas demarcadas de estabelecimentos sem Se responsabilizar
pelo~ veículos pqsto~ sob a sua guarda. Portanto, em face
da v~olência que se. verifica nOs gra_ig:ies centros urbanos, estes
estabelecimento~ devem oferecer to~a espécie de segurança
aos_clientes que utilizam seus estacionamentos.
Elegemos o seguro como o -meio mais eficaz de indeniiação mediante contratação obrigatória procedida pelos proprie:tários dos estabelecimentos comerciais.
Estas, Senhores Senadores, as razões que nos levaram
a propor o presente projeto de lei que ora submetemos à
apreciação de Vossas Excelências.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1991.- Senador Márcio
Lacerda.
(À Comissão de Assuntos Económicos- decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 232. DE 1991
Autorb:a o Poder Executivo a· definir as terras indispensáveis à preservação ambiental, integrantes dos bens da
União e dos Estados, na forma do art. 23, Itens VI e
Vll, combinado com o art. 24, VI, da Constituição Fe~
dera!.
·
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado" a, no prazo
máximo de 6 (seis) meses, definir as áreas de preservação
ambiental a que alude o artigo 20, item II, da Constituição
Federal, observada a seguinte ordem de preferência:
I - as terras devolutas de seu património; II - as terras devolutas localizadas na Amazónia Legal
que não foram ainda transferidas aos estados.
Art. 2~ Os estados, np mesa prazo a que se refere o
artigo anterior comunicarão ão Congresso Nacional as áreas
de terras devolutas ou arrecadas por eles mediante ação discri~
min~tória, necessárias à proteção de ecossistemas naturais,
para-que sobre elas, em plano de conjunto, legisle a União
Federal, respeitada sua qualificaÇão entre os bens dos estados,
consoante o disposto no art. 225, § s~ da Constituição Federal.
Parágrafo lÍnioo. O disposto neste artigo aplica-se ao resíduo das terras devolutas de que trata o art. 26, item IV,
da Constituição Federal, que possam ser destinadas ã preser..
vãção do meio ambiente.
Art. 3~ O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 60 (sessenta) dias contados de sua_ publicação.
Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5~' Revogam-se as disposições -em contrário.
Justificação
A questão das terras devolutas sempre· constituiu-se, na
legislação brasileira, em teJila de grande complexidade, sujeito
a um tratamento disperso e ensejando, muitas vezes, utilização
escusa dessas terras, de maneira contrária aos illteresses da
sociedade em geral.
·
A CoiiStituiÇão Federal de 1988-deu abertura a·mud~mç~.
substancial nessa situação, quando no seu art. 20, II, coloca
como bens da União c.as terras devolutas indispensáveis â
defesa das fronteiras, das fortificaçóeSeConstrUçôes -ritiHt3.res,
das vias federais de comunicação e -ã preservação ambiental.
definidas em lei".

(
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A grande inovação é a ênfase dada, a par os usos tradicionais,- ã preservaçãO do meio ambiente como motivo bastante

pacientemente esta regulamentação, tomamos a iniciativa de

para o· uso das terras devolutas.
Este projeto terit, ãssim, como objetivo, induzir o Poder
Executivo a- adotar medidas capazes de cumprir o manda·
menta constitucional, diante da reiterada urgência de uma
política ambiental adequada aos graves problemas que o País
enfrenta nessa á~ea. A- necessidade de manter o equilíbrio
ecológico em determinados ecossistemas de importância especiãl sugere que o Executivo deve regulamentar a matéria o
quanto antes, sobretudo diante das pressões pela posse da
terra que caracterizam historicariiente o modelo económico
brasileiro e que se encontram agudizadas no momento atual.
A utilização daquelas terras devolutas indispensáveis à
preservação ambiental carece, portanto, de levantamentos,
estudos e legislação a serem iniciados com brevidade para
que não tenhamos, mais uma vez, de enfrentar o fato consumado da degradação ambiental.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1991. -Senador Jutahy
Magalhães.

uma grave injustiça--cometida contra essa laboriosa classe de
trabalhadores.
Esta regulamentação se faz necessária, pois irá proporcionar ao trabalhador rural, ao garimpeiro e ao pescador artesanal um tratamento mais condigno depois de terem dedicado
toda uma existência à construção de uma sociedade mais rica
e mais produtiva.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1991. -Senador Nelson
Wedekin.

(À Comissão de Assuntos Sociais-decisão term_in_a(iva.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 233, DE 1991
Dispõe sobre a aposentadoria do trabalhador rural, e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A aposentadoria por velhice corresponderá a uma
prestação mensal nunca inferior a um salário mínimo e ·será
devida ao trabalhador rural que houver completado 60 (sessenta) anos de idade, se do sexo masculino, e 55 (cinqüenta
e cinco) anos de idade, se do sexo feminino.
Parágrafo úniCo. Para os fins deste artigo, equiparam-se
ao trabalhador rural, o produtor rural, o garimpeiro-e o pescador que exerçam suas atividades em regime de economia familiar.
Art. 29 Os encargos decorrentes das aposentadorias de
que trata o artigo anterior correrão à conta dos fundos constituídos pela Lei n• 3:ll07, de 26 de ag9sto de 1960, e pela
Lei Complementar n• 11, de 25 de maio de 1971.
Art. 3o:> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4{> Revogam-se as disposições em contrário.
J ustiflcação
A Constítuição brasileira, em seu art. 202, inciso I, assegura ao trabalhador rural e aos que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, nesta incluídos o produtor
rural, o garimpeiro··e o pescador artesanal, aposentadoria aos
sessenta anos de idade, para o homem, e aos cinqüenta e
cinco, para a mulher.
Por outro lado, o art. 201, §5o:> da Constituição, estabelece
que nenhum benefício- previdenciário téfá valor menor que
o saláriO mínimO:
Nossa proposição vem ao encontro de antigas e reiteradas
reiVindicações dos trabalhadores rurais, que, apesar de terem
o direito à equiparação com os trabalhadores urbanos, no
que tange â previdência social, não são beneficiados pelo preceito constitUcional, pois o_ Instituto Nacional de Segurid3:de
So_cial (INSS) alega que a aposentadoria só poderá ser concedida nos termos da lei.
Tendo em vista que a questão é das mais importantes,
poiS afeta o interessei de milhões de brasileiros qtie aguardam

apresentar este projeto de Jei, a fim de que seja corrigida

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N• 11,
DE 25 DE MAIO DE 1971
Institui o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, e dá outras providências.

······(A· c~;;;i~;d; ·d~··A;~~;;i~~- ·s~~~~t;~;;~~i~a:; ·j;~;;;;~~tiva.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 82, DE 1991
Susta os atos normativos do Poder Executivo que objeti~
vam realizar o processo de privatização da Usiminas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lo:> Ficam sustados, com base no art. 49 da Constituição Federal, todos os atos normativos do Poder Executivo,
destinados a promover a alienação da parcela do capital acionário da Empresa Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
(USIMINAS) pertencente à União Federal.
Art. 2o:> Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
_
Art. 39 R~yogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Desnecessário, nesse momento, enumerar todas aS indiscutíveis qualidades dessa importante indústria siderúrgica. Todavia, cumpre esclarecer que a Usiminas fo_i cOnStruída com
gigantesco esforço de toda a sociedade brasileira, o que implicou, segundo valores já admitidos publicamente pelo BNDES,
um investimento aproximado de 1 (um) bilhão de dólares.Empresa moderna, que emprega mais de 13.500 trabalha-.
dores, é a _siderúrgica que apresenta a melhor produtividade
entre ás grandes indústrias brasileiras que fabricam aços planos.
Trazemos à colação essas poucas, porém significativas
evidências, lembrando que, em verdade, existem argumentos
para produzir farto e extenso material sobre o sucesso dessa
institüição, reconhecidamente indispensável ao desenvolvimento do País.
Cabe questionar, então, qual o verdadeiro propósito de
se promover, açodadamente, a privatizaÇão de tão relevante
empreendimento para a economia·nacionãl? Foram o preço,
a forma e todos_os demais procedimentos relativos ao processo
de privatização, ora em curso, ampla e transparentemente
rlebatidos com todos os segmentos da sociedade? Não é o
que parece ter acontecido, mormente se levarmos em conta
os inúmeros registras jOrnalísticos que a imprensa livre desse
Pafs consignou -sobre a matéria.
Assim, o que realmente importa, no momento, é destacar
a insofismável necessidade de a sociedade brasileira interrom- .
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per, com o emprego de todos os recursos dispoiiíveiS;-ocom_efimento desse verdadeiro despautério, que incdiltável prejuízo
trará ao interesse nacional, se concretizada a operação.
É, pois, com o intuito de resguardar vigoros~_~ente o
património naCional, construído com o suor e o sangue dos
brasileiros, que conclamamos os Senhores Parlamen_!a~es para, como uma só força, abortar, de forma ii1condicional, esse
inconveniente processo de privatiZação. ------ --~--- ~--Em suma, que seja pro-ntamente abominada referida decisão, que extrapola, em todos os sentidos, os limíteSâa racionalidade administratiVa.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1991.- Senadora Júnia
Marise e Senador Alfredo Campos.
(À Comissão de ConstitUição, Justiça e Cidadafüii.)
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Os prójetos
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1' Secre_t_ário"

É lido o seguinte:

OFÍCIO
Of. n'4/91·CCJ
Brasilia, 19 de junho de 1991
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais. comunico _a V, Ex~ que esta
comissão aprovou o PLS n~ 177. de 1989, de autoria do Senador
Francisco Rollemberg, que acrescenta parágrafo único ao artigo 339 da Lei n' 3.071, de 1' de janeiro de 1916 --:- Código
-Civil, na reunião 21-6-90.
Na oportunidade renovo a V. Ex• meus protestos de elevada estima e consideração. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Com refe·
rência -ao- expediente que acaba de ser lido, a PreSídência
comunica ao PlenáriO-que, nàs-termos--do art. n~ 91, §§ 3<:>
a 5<:>, do Regimento Intemp, abrir-se-á o prazo de cinco dias
para interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado_ n<:> 177, de
1989, seja apreciado pelo Plenário.
Esgotado esse prazo sem interpoSiçãO- de recurso, a matéria será remetida à Câmara do_s Deputados._
O .SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) ..:.... Sobre a
mesa, requerimentos que serãu-Hdos pelo Sr. l9 Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTOSREQUERIMENTO N• 303, DE 1991

J Únho de 1991

-_3" -6ua1S ~i caUsas reSponsáVeis pelo -retardamento· dessa
prov-idência da administração federai, de inescusável alcãnce
para o desenvolvimento daquela região?
Justificação

Criado pela Constituição de 1988 eínstalada a 1• de janei·
rO'de 1989, o Estado do TocantinS não dispõe até agora de
inúmeros ófgãos de representação dos ministérios que inte.=.
gram a administração federal.
Em decorrência desse fato, vem sendo grandemente dificultado o esforço d~ implantação e consolidação definitiva
desse novo estado.
__ É_-fá_cil concluir que sem a ajuda do ·Governo Fiideral,
secundando o esforço regional que ali se desenvolve, torna-se
~if!cil promover a integração do homem ao meio, com o desenvolvimento económico e social daquela unidade federativa.
Afora isso, não se pode compreender a existênCia -de
estado na Federação sem a presença dos órgãos correspondentes da administração, compartilhando de planos, programas e metas -cte desenvolvirriehtO~iiitegfado. Não se pode,
tampouco, admitir sejã um estado preterido ou discriminado
em relação aos demais, pois isto representa grave anomalia
na existência do Estado Federal.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1991. -Senador João
Rocha.

(A

Comissão Diretora.)

REQUERIMENTO N• 304, DE 199\
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dÕ que d!sp6e
o art. 50, § 2', da Con-stituição Federal e o art. 216 do Regi·
mento Interno, o _encaminhamento ao Exm<:> &enhor Ministro
âa Agricultura e Reforma Agrária de requerimento com o
seguinte pedido de informação:
~ '1 9 Quais os· órgãos de representação desse ministério
que ·ainda não se encontram inStãlados no Estado do Tocantins?
29 Qual a data Ou datas previstas para a criação, instalação e funcionamento de cada um desses órgãos?
39 Quais as Causas responsáveis pelo retaidamento dessá
providência da administração federal, de inescusável alcance
para o desenvolvimento daquela região?
-

~-·-Justificação

-Criado pela Constituição de 1988 e instalado a 1<:>-de janeiro_ de 1989, o Estado_ do Tocantins não~ qispõe até agora de
Senhor Presidente:
fuúmeros órgãos de representação dos ministérios que inteRequeiro a Vossa Excelência, nos termos do que dispõe gram a administração federal.
o art. 50, § 2• da Constituição Federal e o ár!. 216; do Regi·
Efn decOtrêilcia désse fato, vem seiido grandemente difimento Interno, o encaminhamento ao Exm" Senhor Ministro
cultado o_ esforço de implantação e ·consolidação definitiva
desse novo estado.
da Educação, de requerimento cOm o Segtiime pedido de inforÉ fácil _concl!J.ir que sem a ajUda do Governo Federal,
mação:
- ---------se~undandO O eSfOrço regional que ali se desenvolve, torna-se
1" Quais os órgãos de r~presentação desse Ministério que
difícil promover a integração do homem ao meio, com o desenainda não se encontram instalados no Es.tado do Tocantins?
volvimento económi~C? e social daquela Unidade federativa.
2<:> Qual .fi data ou datas preVrstcis:pa:ra a-criação, lnSt3Iação ----Afora -issO~ não se_ pode- cOinpreerider ã existência de
_estãdo na Federação sem a presença dos órgãos correspone funcionamento de cada um desses órgãos?
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dentes da administraçãO; compartilhando de planos, progra39 Quais as cá.usaS respbhsâveiS pelo retardamento-dessa
mas e metas de desenvolvimento integrado. Não se pode,
providência da administração federal, de inescusável alcance
tampouco, admitir seja um estado preterido ou discriminado
para o desenvolvimento daquela região?
em relação aos demais, pois isto representa grave anomalia
Justificação
na existência do Estado federal.
Criado pela ConstituiÇão de 1988 e instalado a 19 de janei-Sala das Sessões, 20 de junho de 1991. -Senador João
ro de 1989, o Estado do TocaritirtS não dispõe até agora de
Rocha.
inúmeros
órgãos de representação dos ministérios que inte(A Comissão Diretora.) - gram a administração
federal.
Em decorrência desse fato, vem sendo grandemente difiREQUERIMENTO N• 305, DE 1991
cultado o esforço de implantação e consolidação definitiva
desse novo estado.
Senhor Presidente:
'Ê fácil concluir que sem a ajUda do Governo Federal,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do que dispõe
secundando o esforço regional que ali se desenvolve, torna-se
o art. 50, § 2•, da Constituição Federal e o art. 216 do Regidifícil promover a integração do homem ao meio, com o desen~
mento Interno, o encaminhamento ao Exm~ Serihor Ministro
volvimento econômico e social daquela unidade federativa.
da Saúde de requerimento com o seguinte pedido de --inforAfora isso, não se pode compreender a existência de
mação:
estado na Federação sem a presença dos órgãos correspon1~ Quais os órgãos de representaçao- desse iníniStlriO
dentes da administração, compartilhando de planos, prograque ainda não se encontram instalados no Estado do Tocan-·
mas e metas de desenvolvimento integrado. Não se pode,
tins?
·
tampouco, admitir seja um estado preterido ou discriminado
z~ Qual a data ou datas previstas para a criação, iósta,:,
em relação aos demais, pois isto representa- grave anomalia
lação e funcionamento de cada um desses órgãos?
na existência do Estado federal.
39 Quais as causas responsáveis Pelo retardamento dessa
Sala das Sessões, 20 de junho de 1991. -Senador João
providência da administração federal, de inescusável alcance
Rocha.
para o desenvolvimento daquela região? (A Comissão Diretora.)
Justificação
Criado pela Constituição de 1988 e instalado a I; de janeiro de 1989, o Estado do Tocantins não dispõe até agora de
inúmeros órgãos de representação dos ministérioS que iiitegram a administração federal.
Em decorrência desse fato, vem sendo grandemente dificultado o esforço de implantação e consolidaçãO definitiva
desse novo estado.
É fácil concluir que sem a ajuda do Goverll9 -Federal,
secundando o esforço regional que ali se desenvolve, torna~se
difícil promover a integração do homem ao meio'
o desenvolvimento económiCo e social daquela unidade federativa.
Afora isso, não se pode compreender a existência de
estado na Federação sem a presença dos órgãos cotréspondentes da administração, compartilhando de planos, programas e metas de desenvolvimento int~grado. Não se pode,
tampouco, admitir seja um estado preterido ou discriminado
em relação aos demais, pois isto representa grave anomalia
na existência do Estado federal.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1991. -Senador João
Rocha

com

(A Comissáo Diretora.)
REQUERIMENTO N• 306, DE 1991
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do que dispõe
o art. 50, § Z•, da ConstituiçãoFede-ral e o_art. 216 do Regimento Interno, o encaminhamento ao Exm9 Senhor MinistrO
da Infra-Estrutura de requerimento com o_ seguinte pedido
·
de informação:
1~ Quais os órgãos de- repreSentação desse. ministério
que ainda não se encontram instalados no Estado do Tocantins?
·
29 Qual a data ou datas previstas para a criação, instalação e funcionamento de cada um desses órgãos?

REQUERIMENTO

1'1' 307, DE_1991

Senhor Presidente:

~equeiro a Vossa Excelência, nos termos ,do que dispõe
o art. 50, § 29, da Constituição Federal e o art. 216 do Regi-

mento Interno, o encaminhamento ao Exm9 Senhor Ministro
áa JustÍça de requeriiTiento com O seguinte pedido de informação:
_
_
----- - .
19 Quais_os órgãos -de representação d"esse _nllnistério
que ainda não Se- encontram instalados no Estado do Tocantins?
29 Qua-l a data ou datas previstãs_para a criação, instalação e -funcionamento de ~da um desses órgão-s?
39 Quais as causas responsáveis pelo retardamento dessa
providência da administraÇão federal, de inescuSável alcarice
para o desenvolvimen~o daquela região?
Justificação
Criado pela Constituição de 1988 e instalado a 1• de janeiro de 1989, o Estado do Tocantins_ não_ dispõe até-agora de
inúmeros órgãoS de representação dos ministérios que integram a administração federal.
Em decorréncia desse fato, vem sendo grandemente difi~ultado o esforço de implantação e consolidação definitiva
desse novo estado.
_ __
É "fácil concluir que sem- a :ajuda do Governo Federal,
secundando o esforço regional que ali se desenvolve, torna-se
difícil promover a integração do homem ao meio, c;om o desenvolvimento econômico e soc,ial daquela unidade federativa.
Afora isso·, rião sê pode compreender a exiStência de
estado na F ederaç~o__ s~m a _presença dos órgãos· correspon~
dentes da administraçãO, compartilharidõ de planos, programas· e metas de: desenvolvimen!o integrado. Não se pode,
tampouco, admitir seja um estado preterido ou discriminado
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em relação aos demais, pois isto representa grave anomalia
na existência do Estado federal.

__ .

___

___

Sala das Sessões, 20 de junho de 199L- Senador _João
Rocha.
(À Comissão Diretora)

REQUERIMENTO N• 308, DE 1991
Senhor Presidente:
Requeiro a V assa Excelência, nos termos do_ que dispõe
o art. 50, § 2•, da Constituição Federal e o art. 216 do Regi·
mente Interno, o encaminhamento ao Exm9 Senhor Ministro
da Fazenda, Economia e Planejamento de requerimento com
o seguinte pedido de informação:
1<? Quais os õi'gãOS âe representação desse ministério
que ainda não se encontram instalados no Estado do Tocim~
tins?
2<:> Qual a data ou c::latas previstas para a críação, insta~
lação e funcionamento de cada um desses órgãos?
3<:> QUais as·caus-a's responsáveis pelo retardamento dessa
providência da administração federal, de inescusável alcance
para o desenvolvimento daquela região?
Justificação
Criado pela ConstitUição de 1988 e instalado a 1~de janeiro de 1989, o Estado do Tocantins não dispõe até ãgora de
inúmeros órgãos de representação dos ministérios que integram a adminiStraÇãO -Iederal.
Em decorrência desse fato, vem sendo grandemente dificultado o esforço de _i_mplantação e consolidação definitiva
desse novo estado.
.
". _
É fácil concluir que sem a ajuda do Goverrio Federal,
secundando o esforço regiorial que ali se desenvolve, torna-se
difíCil promover a integração-do homem ao meio; Com o d~sen
volvimento económiCo e social daquela unidade federativa.
Afora isso, não· se pode compreender a existência de.
estado na Federação sem a presença dos órgãos correspondentes da administração, compartilhando d_e planos, programas e metas de desenvolvimento integrado. Não se pode,
tampouco, admitir seja um estado preterido ou dis.c;:riminado
em relação aos dem_ai_s, pois ist_o)epresenta grã.ve anomalia
na existência do Estado federal.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1991. -Senador João
Rocha.
(A Comissão Diretora.)
REQUERIMENTO N• 309, DE 1991
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do que dispõ~
o art. 50, § 2', da Constituição Federal e o,art. 216, do Regi·
menta Interno, o encaminhamento ao Exm9 Senhor Ministroda Ação Social, de requerimento com o seguinte pedido de
informação:
___ _
. _ :..:··· __
1"' Quais os órgãos de representação desse Miriistério que
ainda não se encontram instalados no Estado do Tocantins?
2"' Qual a data ou data_prevista para a criação, irfstalação
e funcionamento de cada um desses ó_rgãos?
3~ Quais as causas responsáveis pelo retardamento des$a
providência da Administração Federal, de ínescusável alcance
para" o desenvolvimento daquela região?

Junho de 1991

Justificação
- -Criado pela Constituição deJ988 e instalada a 1~ de janeiro-Cde 1989, o Estado do Tocantins não dispõe até agora de
inúmeros órgãns d_e representação dos Ministérios que integram a Administração Federal.
Em decorrência desse fatO, vem ·sendO graJldemente dificultado o esforço de implantação e consolidação definitiVa
desse novo Estado.
É fácil concluir que sem a ajuda do Governo Federal,
secundando o esforço regional que ali se desenvolve,tornar-se
difícil promover a integração do homem ao meio, com o desenvolvinlento económico e social daquela unidade federativa.
Afora isso, não- se pode COmpreender a existência de
Estado na Federação sem a presença dos órgãos corresponden~es da Administração, compartilhando de planos, programas e metas de deseJ:!volvimento integ~ado. Não se pode,
tampouco, admitir seja um estado preterido ou discriminado
em relação aos demais, pois isto representa grave anomalia
na existência do Estado FederaL
Sala das Sessões, 20 de junho de 1991. -Senador João
Rocha.
(À Comissão Diretora)

REQUERIMENTO N• 310, DE 1991

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do que dispõe
sobre o art. 50, § z~, da Constituição Federal e o art. 216,
do Regimento Interno; o encãininliamento ao Ex:m~ Senhor
MiriiStro ao Trabalho e da Previdêncía Social, de requerimento com_Q seguinte pedido de informação:
1" Quais os órgãos de representação desse Ministério que
ainda não se encontram instalados no Estado do Tocantins?
2"' Qual a data ou datas previstas para a criação, instalação e funcionamento de cada um desse órgã~s? _ .
3!' QuaiS as causaS responsáveís pelo retardamento dessa
providência da Administração Federal, de inescusável alcance
para -o -desenvolvimento daquela regíãõ?
Justificação
Criado pela Constituição de 1988 e instalada a 1' de janei·
rode 1989,"o Estado do Tocantfris náó- dispõe até agora de
ilfúriieros órgãos ·cte representação dos Mi~·listéi"ios que integram a Administração Federal.
Em decorrência desse fato, vem sendo graridemente difi:.:
cultado o esforço de implantação e consolidação definitiva
desse novo estado.
É fácil concluir que sem a ajuda do Governo Federal,
secundando o esforço regional que ali se desenvolve, torna-se
difícil promover a integração do homem ao meio, com o desenvolvimento económico e social daquela unidade fed_erativa.
Afora isso, não se pode_ compreender a existência de
Estado na Federação sem a presença dos órgãos correspondentes da AdiD:inistração, compartilhando de planos, programas e _me~.~s--de desenvolvimento integrado. Não se pode,
tampouco, admitir seja um estado preterido ou discriminado
em relação aos demais, pois isto representa grave anomalia ·
na existência do Estado Federal.
Sala das Sessões, 20. de junho de 1991. -Senador João
Rocha.
(À Comissão Diretora)
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O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -os- requerimentos lidos vão ao exame da Mesa para decisão.

Sobre a mesa~ requerimento que será lido pelo Sr. 1"-Secretário.
É lido o seguinte,
REQUERIMENTO N• 311, DE 1991
Nos termos do art. 336; alínea c, do Regimento Interno,
requeremos urgência para o Projeto de Lei da Câmara nn<?
30, de 1991, que disciplina a transação nas causas de interesse
da União, suas autarquias, fundações e empresas públicas
federais; dispõe sobre a intervenção da União Federal nas
causas em que figurarem como autores ou réus entes da administração indireta; regula os pagamentos devidos pela Fazenda
Pública, em virtude de sentença judiciária".; revOgã: ã- Lei no:>
6.825, de 22-9-80, e dá outras providências,
Sala das Sessões, 20 de junho de 199L - Marco Maclel
- Oziel Carneiro - Maurício Corrêa - Ney Maranhão Am.azonino Mendes- Fernando Henrique Cardoso- Affonso
Camargo - Eduardo Suplicy - Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O requerimento que acaba de ser lido será submetido ao Plenário,
após a Ordem do Dia, nos termos do art. 340, II, do Regimento
Interno, (Pausa.)
Há oradores inscritõs.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simõn.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
__
Dias atrás, o Sr. Senador Nelson Cameitó esteve nesratribuna para analisar a privatizãção-da Açominas e, em imPortante pronunciamento, S. Ex' mostrou que, a rigor, se pode
transformar em grande negócio para alguns aquela que é considerada o filé das chamadas privatizações das estatais.
Eu já tinha vindo a esta tribuna para analisar o problema
da Aços Finos Piratini, que ainda é mais sério. Se a Aços
Finos Piratini não é o filé das empresas etatais, é uma empresa
que foi planejada para produzir 450 mil toneladas e, hoje,
só produz 150 mil toneladas. Mas, para ampliar a Aços Finos
Piratini, aumentando sua produção de 150. mil toneladas para
450 mil toneladas, são necessários não roais" de oitocentos
dólares por tonelada, enquanto que, para fazer uma- nova
seriam necessárfos 2.400 dólares por tonelada.
'
Não sei em que pé anda, eu sei que f3.lam que a próxima
a ser privatizada seria a Aços Finos Piratini.
Naquela oportunidade, analisei longamente, num pronunciamento, a situação daquela empresa, que pode se transformar num caso sério e grave.
Hoje, venho aqui para falar de uma outra empresa· dO
Rio Grã.nde do Sul: é o Terceitó Pólo Petroquímieo.-Não
sei se é o filé das privatizações maS creio que, hoje, petroquímica dá mais dinheiro do que aço. é considerada a petroquímica, talvez, um dos negócios mais rentáveis- do mundo inteiro.
Quando Governador do Estado, tivemos uma luta intensa
para a duplicação do Pólo Petroqufmico do Rio Grande do
Sul, e conseguimos, com o então PresidenteSamey, as assinaturas que nos garantem a duplicação daquele pólo. Uma das
obras, hoje, mais baratas neste País é a duplicação do Pólo
Petroquímica do Rio Grailde do Sul, porque ele, praticaM
mente, tem tudo. É a ampliação da central, é a duPlicação
da cent1al e é a construção de algumas plantas importantes
-.=
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como MVC, PVC, fenolacetona, enfim, algumas plantas realM
mente necessárias para a sua duplicação.
Foi uma guerra intensa. _Coincidentemente, eu era eepu!ado estadual quando iniciamos ~ma grande campanha para
criar o Pólo PetroquímicO. Foi umá campanha difícil aquela.
O Presidente da República era O- Presidente Geisel, que, por
ser gaúcho, achava que ficava mal para ele criar o Pólo Petroquín;tico do Rio Grande do Sul. Eu, Deputado Estadual, fui
presxde~te da Comissão do Terceiro Pólo Petroquímko, que
~o_n~egum realmente levá-lo para o Rio Grande do Sul. Agora,
xmcta-se a campanha pela sua duplicação; Já foi duplicado
o .da Bahia, e esperamos a duplicação do Pólo no Rio Grande
do Sul.
O Presidente Collor, quando assumiu, também falou e
também garantiu a ampliação do_ Pólo do Rio Grande do
~ul. ~duplicação é toda feita pelo setor privado. As empresas,
mclusxve as empresas que estão lá, no Pólo, têm interesse
na duplicação.
Agora vem o Governo falando em privatiZação do Pólo.
Falei várias vezes- e fillo agora- sobre essa matéria. Privati;zar, agora, antes da duplicação? Privatizar algo em torno
de um bilhão ou mais de dólares? Onde o Governo pretende
investir esse dinheiro? Por que isso?
_Concor?o em privatizar a duplicação-. Em- vez de a duplicação ser fexta pelo Governo - porque o Pólo PetroquímicO
é estatal; é da Petroquisa, que tem aproximadamente 60%,
e do BNDES, que tem os outros 30%- por que não deixá-la
a cargo do setor privado'? Que o setor privado arque com
esses mais de oitocentos milhões de dólares necessários â dupli··
cação,
Hoje, a central dõ TerceiTo-PóÍo -Pet!oqulmico é tOda
do Governo Federal. Para não dizer toda, sobram 2 ou 3%,
que são das empresas que lá estão. Aproximadamente 64%
são da Petroquisa e o restante é do BNDES.
Já existe a decisão, existe o interesse, existe a vontade
da duplicação do Pólo Petroqufmico do Rio Grande do SuL
PrincipaJmente agora que, em 1995, entra o Mercosul, a integração do mercado_ latino-americanO~ até eSltategicamente é
iinportante a duplicação do Pólo do Rio Grande do SuL
Privatizar? Tudo bem. Privatiza-se-, repito, a ampliação;
que os mais de quatroc_entos milhões de dólares que são necessários para duplicar a unidade central venham da iniciativa
privada; que as empresas privadas entrem nessa duplicação;
qp.e as novas plantas de segunda geração: MVC, PVC, feno lacetona e as outras variadas plantas de segunda geração sejam
privatizadas.
Por uma lei, por uma orientação do Presidente Geisel
vigorava a chamada norma de. um terço: um terço das empresa~
de segunda geração era do Governo Federal, um terço era
das empresas nacionais e um terço de empresas multinacionais. O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. E:xf um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Com todo o prazer.
O Sr. Divaldo Suruagy- V. Ex• aborda um dos temas
mais complexos que a chamada modernização da sociedade
brasileira estará ~ exigir._ V. Ex• citou üm modelo que foi
o responsável mator pela 1mpantação das indústrias químiCas
ou ~ela sua~ diversificação, ~orque o primeiro pólo químico
surgm em Sao Paulo, pela puJança económica daquele estado;
o segundo .surgiu na Bahia; e o terceiro_ e o quarto surgiram,
concomitantemente, no Rio Grande do Sul e em Alagoas.
O mesmo ato governamental que criou o Pólo PetroquímicO
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do Rio Grande do Su! criou o Pólo Cloroqufmico de Alagoas.
E o modelo foi esse que V. Ex~ enfatiza, o sistema tripartite:
um terço pertencia à PetroquiSa,

a SuOSidiárlã da P.etrobrás,

que tratava e que trata do assunto; um terço com o empresariado nacional e um terço com o empresariado internacional.
Esse modelo foi o res-p-onsável pelo equilíbrio que possibilitou
a consolidação do Pólo do Rio Giãilde e do Pólo Çiqroquímioo

de Alagoas, e permitiu a duplicação do Pólo Quúnico da
Bahia. Hoje, discute-se a necessidade da agilização de se privatizar esses pólos químicos. E começamos a estranhar o porqu-é

dessa velocidade, o porquê dessa pressa. A Usiminas, que
foi também colocada, não só pelas palavras eloqüentes do
Senador Nelson Carneiro, como-também pela Senadora Júlia
Marise, ·é uma empresa altamente viável, rentável. Mesmo
porque sabemos que nenhum empresário vai queféfiinplantàr
uma empresa que não tenha perspectiva de lucro. Fala-se
agora em privatizar O Pólo Petroquímica-do Rio Grande do
Sul. E V. Ex\ com a dupla autoridade, a de Governador
de Estado, que deu um empenho decisivo ·para -consolidar
aquele Pólo, e, hoje, como porta-voz da socie:dade_ rio-grandense no Senado da República, na Câmara Alta do País,
traz a sua preocupação, a sua dúvida e, porque não dizer,
a sua angústia, com a qual comungáitiós-.--os escândalos estão
por aí, tanto que levaram um dos maiores articulistas do Brasil,
pelo menos um dos mais famosos, Millór Fernançies, a afirmir,
peremptoriamente, na sua coluna, em um dos mais conceituados jornais deste País, o Jornal do Brasil, que o País apodreceu tal a corrupção generalizada. Sabemos que os interesses
que estão em jogo nessas privatizações iinplicam em bilhões
e bilhões de dólares. Daí Osusto e a angústia que me dominam,
ao ver a rapidez com que estão desejosos de implantar esse
processo de privatização. Senador Pedro Simon, ofereço a
minha solidariedade aos argumentos de V. Ex~ Comungamos
da mesma preocupação e da mesma angústia. Ê necessário
que ~ma voz, com_ a autoridade moral e política de V. Ex\
·levante esse. tema, para tentar conscii::ntizar a elite intelectual
e técnica do País, para aprofundar esse assunto, da maior
responsabilidade, que é a entrega, de mão beijada, de um
parque altamente valioso nas mãos de pessoas que hós não
sabemos bem quais são. Estão inviabilizando esses pólos, estão
desvalorizando o parque industrial brasileiro para, depois,
privatízã-los. SenadoT_Pedro Simon, receba a minha solidariedade. Estarei ao lado de V, Ex~ neSta luta, porque estar ao
lado de V. Ex•, neste instante, é eStar a0'1áao dos interesses
maiores do Brasil.
O SR.· PEDRO SIMON - Agradeço, Senador Divaldo
Suruagy, a gentileza, a importância e o significado_do aparte
de V. Ex~ V. Ex~ acompanhou- pari passu a construção do
Pólo do Rio Grande do Sul como a _d_o pólo do seu estado,
e essa fórmula tripartite, como disse V. E~ realmente, deu
certo. Todo mundo reconheceu, na pessoa do Presidente Gei- -sei, a sua inteligência, porque, de um lado, Sua Excelência
acordou o empresariado nacional_, _e de outro lado, com a
criação da Petroquisa, trouxe a tecnologia, a nível internacional, e as fórmulas necessárias, ·as melhores e maiores, trouxeram as empresas- multinacionaís cfúê iiiVeStlram-aqUi:-Do
outro lado, estava o_Govemo para servir de árbitro para que
não engolisse a outra, para que nem a estatal derrubasse a
empresa privada e nem a empresa privada caísse no descaso
de levar adiante o projeto. E deu certo.
No caso do Rio Grande do Sul, a central é só do Governo,
é propriedade do Governo Federal, ao contrário da Bahia,
porque esse é o problema que estamos vivendo. Eu tive uma
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guerra com a diretoria antéríor' d~C"Petroquisa. Batemos na
mesa, o então Chefe da Casa Civil e nós, junto ao Presidente
José Saine}', cobrando a duplicação, não admitida pelo Presidente da Petroquisa, na época, pois ele achava ter sido um
erro a construção do Pólo Petroquímica do Rio Grande do
Sul, e por isso achava que ele não deveria ser duplicado.
Ele argumentava que o Ri_o Çirande do Sul não tinha matériaprima e, de certa forma, não tinha muito consumo. Disse-lhe.
Que pena que o senhor não tenha nascido no Japão; porque
se iss_o houvesse ocorrido, aquele país continuaria sendo um
conjunto de ilhas. vulcânicas! Na verdade, quando s.e iniciou
a industrilização-do Japão, não havia matéria-prima, como
não há até hoje, e não havia também consumo.
Foi uma luta conseguir implantar o Pólo e, agora, a sua
duplicação. e há mais: para duplicar o pólo, é preciso duplicar
a Refinaria Alberto Pasqualini, que, diga-se de passagem,
o ex-Presidente José_ Sarney, antes de concluir o seu mandato
deu autorização e o Presidente Fernando CQllor de. Mello
ratificou-a, e a Refinaria Alberto Pasqualini já tem a determinação da Petrobrás para fazer a duplicação, mas com o dinheiro do Pólo. Quer dizer, o Governo Federal investiu recursos
na ampliação da Refinaria Alberto Pasqualini. O lucro do
Pólo vai ser empregado na ampliação da refinaria, obra necessária para a duplicação do Pólo.
Em meio a_esta sitUação da <!_uplícação da refin_aria, da
duplicação do pólo, dizem as manchetes_ dos jornais que a
empresa será privafiiada. Como é qüe fica a duplicação do
pólo? Se o fizer, agora vão entregá-la à central, ou às empresas
privadas? Qual será o interesse dessas empresas em fazer
ou não a ampliação? Daqui desta tribuna digo que não aceito.
Creio que o Presidente Fernando Collor de Mello que determinou a duplicação, não deve estar a par dessa situação. Repito. Não estou discutindo o meu ponto de vista pessoal contra
ou a favor da privatização. Querem privatizar? Privatizem
_ a duplicação e, depois, vamos discutir o que lá existe hoje.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON -Com maior prazer.
O Sr._ Nelson Carneiro- Nobre Senador, estou ouvindo
o -discurso de V. Ex• A afirmação inicial de que o Pólo Petroquímica é h,oje o filé mignon e nã~ a si~~r!Jrgia. Nós, do
RiQ de Janeuo, que temos nafta, que temos petróleo, ainda
estamos lutando, Sr. Senador, náo pela duplicação, mas pela
construção em Itaguaí, exatamente, de um Pólo Petroquímica.
Infeliz~ente, não estamos contando com nenhum apoio, nem
do Presidente José Sarney, que não o deu, aponas estimulou
os trabalhos, nem do Presidente Fernando Collor de Mello,
que até hoje não disse uma palavra, e nem do Governador
do Estado. Nós, lá, não terrios o que privatizar. Só lamentamos
por não termos alguma coisa para priVa1izãt, nobre Senador
Pedro Simon. Estou aqui acompanhando_ o discurso de V.
Ex~, porque também acho que um dos instrumentos de progresso e redenção_ dos estados é o pólo petroquímico. Um
exemplo é a Bahia antes do pólo petroquímica, o sonho de
Luiz Viana, de Lomanto Júnior e dos homens do seu tempo.
A Bahia era uma e hoje é outra. Qual foi o milagre? O
milagre foi o Pólo Petroquímica de Camaçari. F,elicito V.
Ex• por lutar pela duplicação do Pólo do Rio Grande do
Sul, mas lamento que o Rio de Janeiro, onde há a nafta,
gasolina, na verdade, hft tod_~ os produtos capazes de acionar
um pólo petroquímica, até hoje não teve nenhum apoio governamental, seja federal ou estadual, para a construção ali de
um pólo petroquímica, que amanhã poderia ser ou não privatizado. Mas quero felicitar V_. E_X' pelo entusiasmo, pela bravura
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com que defende os interesses do seu estado e da economia
do Rw Grande do_ S_ul e, de qualquer forma, a ec_onomia
do Brasil.
O SR. PEDRO SIMON -Agradeço a V. Ex• pela gentileza do aparte. Em determinado momento,-· senador Nelson
Carneiro, a imprensa nacional, de certa forma, achou CJ.Ue
houve um confronto: construir-se-ia o Pólo do Rio de Jane1ro
ou far-se-ia a duplicação do Pólo do Rio Grande do Sul.
Esse assunto ficou -absolutamente esclarecido. É bom dizer
a V. Ex~ que no mesmo dia em gue estávamos no Palácio
da Alvorada, assinando a duplicaçao do Pólo do Rio Grande
do Sul, o Governador do Rio de Janeiro, também estava
lá criando o Pólo do Rio de Janeiro.
Os dois nasceram juntos, a duplicação do Pólo do Rio
Grande do Sul e a criação do Pólo do_ Rio de Janeiro. A
verdade é que a criação do Pólo do Rio de Janeiro envolve
tempo necessário pãra a discussão e para o debate, que V.
Ex•s devem travar, pois estão perdendo tempo em termos
da implantação. Vai até mesmo existir uma guerra ecológica,
quando os chamados defensores do meio ambiente acharam
que não se deve construir o Pólo Petroquímica. Haverá um
debate para a sua localização e outro para a sua construção.
No Rio Grande do Sul não há atrito entre um e outro. por
uma razão muito singela. Na duplicação do Pólo do Rio Grande do. Sul já existe a unidade central e a duplicação parte
da umdade, do terreno e da infra-estrutura que já existem
para a sua ampliação. Isso leva de dois a três ou quatro anos.
O Rio de Janeiro tem que fazer a c_onst_r_u_ção da unidade
central e a preparação do terreno, assim como as bacias ecológicas para a necessária decantação das águas, e isso leva um
tempo maior. O Brasil precisa da duplicação do Pólo do Rio
Grande do Sul, que {'Ode entrar em funciOnamento daqui
a qu~tro 3;nos e da" ~naç~o do pólo do Rio de Janeiro, que
daqut a sets anos entra em-funciOnamento._ Porque um Pólo,
nobre Senador, não é assinar hoje e construir na semana
que vem; não é assinar hoje e sair daqui a um ano. É assinar
hoje e a sua construção leva de três a oito anoS.
Então, desde o início, a análise e os estudos Jeitos demonstraram e~atarn_e_~te isto. O Brasil precisa da duplicação
do Pólo do R10 Grande do Sul e da oonstrução do Pólo do
Rio de Janeiro. Eles não são antagónicos, se somam dentro
do prazo necessário. Um pólo deve ter duplicada uma parte
da unidade central, que já existe, e o outro tem que começar
do nada. Um exige mais tempo do que o outro. A economia
do Brasil estará pronta para receber o Pólo do Rio Grande
do Sul ou a importar. E daqui mais algum tempo a receber
o do Rio de Janeiro ou importar.
Entendi o aparte de V. Ex•, nobre Senador Nelson Carneiro. Alguém que o estivesse ouvindo poderia entender, imaginar que havia conflito.
O Sr. Nels_on Cal:'neiro --Apenas queria dizer que os
trabalhos de preparação estão concluídos, mas estão parados.
Não há nenhum entusiasmo. O governo não se interessa e
tudo que se fez até hoje está sem nenhum andamento. Quero
felicitar V. Ex• e fazer votos pai'a qiie se tOrne re:alídade o
que V. Ex• defende da tribuna. Mas lamento que não haja
o mesmo entusiasmo de parte dos representantes do Estado
do Rio de Janeiro para defender a construção do Pólo Petroquímica de Itaguaf. Espero que a intervenção de V. Ex• sirva
de alguma forma para despertar os que vivem ·no Rio de
Janeiro quanto à importância dessa construção_. Somente isso,
sem nenhuma divergência de V. Ex• ...
O SR. PEDRO SIMON - Agradeço muito o aparte de
V. Er entendi bem o seu significado: Só fiz guestão de esclarecer porque alguém que não estivesse aqm dentro poderia
imaginar que sena-um ou outro; não, é um mais o outro.
Volto a dizer, Sr. Presidente, repito, com muita singeleza,
digo daqui da tribuna do Senado, dúvida que alguém do setor
da economia ou da infra-estrutura deste País respOnda que
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não há hoje obra mais necessária, e que saia mais barato
do que a duplicação d_o_ Pólo do Rio_ Grande do Sul. Por
quê? Por que se trata da ampliação de uma obra está praticamente pronta e que será feita toda pelo setor privado.
Não estou pedindo que o Governo Federal gaste um centavo no Pólo. Estou pedindo que o Governo -Federal libere
e estimule a iniciativa privada que quer aplicar no Pólo.
Privatizar é boicote. Privatizar agora é buscar complicar
a realização- Repito, o Governo Federal que libere a duplicação e privatize toda a duplicação, nem um centavo do Governo Federal na duplicação__da __unidade_ central de primeira
geração, nem um centavo do GOverno Federal nas unidades
de segunda geração, nem um centavo do Governo Federal
nas ·unidades de segunda geração, nenhum centavo do Governo Federal nas unidades de terceira geração. Duplicado
O pólo, a unidade central, criadas as unidades de s~gunda
_g~ração, pronto isso, o Governo pode discutir ·a privãtiiãÇão
do que há lá hoje.
_
Caso contrário, Sr. Presidente, não sei. Mas terei o direito
de daqui desconfiar ao que se quer chegar. Outro dia li nos
jornais a preocupação do Vice-Presidente da Rep_ ública, Itamar Franco, com relação a Usiminas, do seu estado. Li depois
os pronunciamentos do Senador Nelson Carneiro e da Senadora por Minas Gerais. E os mímeros_me _apavoraram.
Na verdade, todas as informações que temos é de que
a valorização daquela empresa é muító superior a que foi
fixada. E todas as informaÇões--tfUe--temos -dão conta de que
quem for privatizá-la praticamente não colocai'á- nada. Se- isso
acontece com a Usiminas, que está melhor, o que irá acontecer
com as outras? Alguém estava fazendo um pronunciamento
que me chamou muito a -atenção. Hoje, no mundo inteiro,
o Leste europeu, os países do continente, os investimentos
têm dinheiro à vontade. Mas, por outro lado, estão chamando
~iniciativa privada para investir. Quem tem dinheiro hoje
mveste onde quer, porque estão chamando o capital em qual-quer lugar.
Alguém me dizia que temos que pensar, que meditar,
porque se fizer muitas exigências não virá nada. A grande
verdade é que há muito mais pedido, há muito mais interesse
em buscar o capital do que este buscar as iniciativas, creio.
~ se isto _é verdade deve-se meditar, deve-se pensar, deve-se
repetir se a hora de fazer as privatizações é agora, e se não
é hora de se parar algum tempo para analisar. Buscar o capital
privado? Sim. Mas para os investimentos novos. Está aí uma
série de investimentos. novos que podem buscar o capital estrangeiro.
Abrir as portas aos capitais? Tudo bem. Mas sucatear
o que _já _existe? Seta que é poT aí a saída? Não sei. O que
eu sei é que-õ Brasil é um País muito complicado; os governos
eni geral não têm nenhuma credibilidade. Privatizar num clima
de desconfiança, num clima de dúvida que nem esse que aí
está pode gerar um escândado e uma crise de conseqüências
---- --imprevisíveiS.
-Repito", sou favorável à privatização.- ACho que se deve
abrir as portas para que isto acortteçã. Mas não posso aceitar
que elas tragam como crise um setor onde ela não exisie.
Sr. Presidente, em nome de um setor, hoje talvez o mais
importante do Rio Grande do Sul. Jogamos praticamnte tudo
nesse pólo petroquímica. Aquilo que o Senador Nelson Carneiro disse com relação à Bahia, nós imaginamos-que um
dia o nosso pólo dê qs mesmos resultados em termos de progresso. Hoje ainda não é. Buscamos essa duplicação. Buscamos a complementação do pólo. Pedimos ao Governo que
não atrapalhe. Tenho confiança que o Presidente Fernando
Collor de Mello, identificado com os interesses do Rio Grande
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do Sul, tomará conhecimento dessa questão e aceitará essa
proposta. Vamos duplicar a Refinaria Alberto Pasqualini e
o pólo petroquímica do Rio Grande do Sul. Querem piívaM
tizar, privatízem a-duplicação, façam o que acharem melhor
com relação à privatização.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) =- Concedo
a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. senadores, a sociedade brasileira assumiu a gravidade dos problemas e das situações decorrentes da produção, tráfico e consuino de drogas
das mais diversas modalidades, que afetam, principalmente,
a juventude e as pessoas menos conscientes da necessidade
vital relativa à preservação da lucidez ante os fatos da vida.
Os jornais, noticiários do rádio e da televisão_e informes
que nos chegam diariamente dão conta disso: é cada vez maior,
mais grave e mais ameaçador o volume dessa indústda maldita,
a do vício; nem mesmo aqueles cidadãos equilibrados e sensatos, pouco propensos ao alarmismo estéril, nem mesmo aqueles escapam da sensação assustadora de que pelo menos uma
geração está sendo consumida, de forma praticamente irre:::versível, pela cocaína, pela maconha, por-tóxicos mais pesados
ou - na outra ponta do consumo - pelo miserável e letal
cheiro de cola ou dos solventes químicos.
Somos, antes de representantes políticos, membros dessa
sociedade ameaçada, pais de família, donas de casa. Temos,
em prioridade mesmo sobre as obrigações parlamentares, o
dever civil e cívico de lutar pela preservação dos valores básicos, pela estrutura familiar que sustenta o organismo nacional.
Não me anima, como nunca me animoU, ó -moralismo
fácil e artificial de pregadores insinceros. Está em fógo algo
muito mais importãnte que meras regras discursivas e pouco
cumpridas: está em jogo o futuro de todo o povo, ameaçado
pelo câncer social e económico do vício, que lhe corrói as
entranhas.
O tema é muito _amplo e, desta feita, pretendo abordai"
apenas um de seus múltiplos e daninhos aspectos: a produção,
em larga escala agroindustrial, da maconha e de outras drogas
de origem vegetal.
Essa questão já movimentou debates ·e exigiu deliberações da Assembléia Nacional Constituinte, diretamente adonada por duas propostas: uma de minha autoria e ouJra do
nobre colega, Deputado por Minas Gerais, Elias Murad. Foram iniCiativas acõlhidas de modo favorável pelos elaboradores da Carta Magna que, todavia, incluíram-nas entre as
Disposições Transitórias. Posteriormente, já na tramitação
final, como emenda de plenário que assumiu o_ número 98,
essa falha foi sanada, trocando-se a transitoriedade pela perenidade, na parte das Disposições Gerais penrtanentes.
Divergentes na redação, as propostas apresentadas por
mim e pelo nobre Deputado Elias Mirad tinham o mesmo
escopo: coibir radicalmente as plantações de maconha e outros
vegetais potencialmente nocivos e ilegais, destinando as respectivas glebas a famílias voltadas para a verdadeira produção
rural de alimentos. ·
Vincular o combate ao narcotráfico, à reforma agrária,
destarte, foi apenas a conclusão lógica de uma posição corajosa
e sincera: quem planta maconha ou coca não merece a terra
que prostitui de forma tão criminosa; é uma injúria à consciên-
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cia nacional que, enquanto milhares de lavradores morrem
disputando um pedaço de chão para plantar comida, bandidos
e grileiros usem esse espaço sagrado para criar pesadelos e
venenos.
A forma final do dispositivo, inScritO na- Cõlls-fítuição
como art. 243 das DisposiçõeS COnstitucionais Getais, é a
seguinte: Has glebas de qualquer região do País onde forem
localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de gêneros alimentícios
e medicamentosos, sem qualquer indenizaç_ão ao- proprietário
e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei".
Parecia-nos, Sr: Presidente e Srs. Senadores, que um
texto com tanto clareza e tão objetivo seria ·autO-aplicável
-mas tal entendimento não encontrou abrigo entre as autoridades do ExecutiVo nem no próprio Congresso Nacional, que
elabora, presentemente, projeto regulamentando o dispositivo
çonstitucioil.al em tela.
A legislação específica em vigor foi editada em 1976,
antes mesmo, portanto, da promulgação da Carta de 1988.
Defasada e materialmente superada, assim, a Lei n 9 6.368
está a exigir substituição urgente, o que levou o Congresso
à criar intramuros o Grupo Parlamentar para a Prevenção
do Abuso de Drogas, que está concluindo a elaboração de
uma nova Lei de TóxicOs, inclusive regulamentando a desapropriação de terras onde se cultivam drogas.
Creio ser hora de incluir um ponto de emenda de plenário
que apresentei à Constituinte, punindo, além do proprietário
das glebas criminosamente utilizadas, também "os responsáveis- em qualquer grau" pela lavoura delituosa e conceituando, ao mesmo tempo, que extensão de terra será expropriada, se apenas as efetivainente comprometídas oU toda
a propriedade onde for constatado o crescimento dos vegetais
proibidos.
- -Deve-se também atentar para a existência de laboratórios
clandestinos, na selva e nas periferias-urbanas, onde as drogas
malsãs recebem tratamento químico e são processadas para
consumo.
_Acopladas a essas unidades de manipulação existem,
muitas vezes, fantásticas estruturaS de apoio; inclUsive aeroportos secretos, usados por aeronaves irregulares e que desres- _peitam as mais elementares regras de segurança de vóo.
Toma-se forçoso, em virtude do exposto, Um exame acurado do parágrafo único do ·mt. 243 da ConstituiÇão, que
determina a apreensão sumária de "todo e qualquer bem de
valor económico" envolvido no ·~tráfico ilícito de eptorpecentes e drogas afins" que "será confiscado e reverterá em
benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e custeio de atividades de
fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias".
Temos aí, Sr. Presidente, e Srs. Senadores a própria sociedade buscando a cura no próprio- veneno; a réciprõcidade
entre a preceituação curativa e o uSo de recursos oriundos
da própria doença.
Não desprezemos o imenso potencial fundiário incurso
nessas cominações constitucionais; as estimativas otimistas e
minimalistas das autoridades garantem que áreas exageradamente extensas, em todas as regiões do Pais, são hoje cobertas
por pés de maconha, epadu e árvores malditas assemelhadas.
Como expressei na justiticativã da emenda referida cima, ''reverter essas glebas ao interesse social do Brasil, sem dúvida,
é uma das grandes responsabilidades da Constituinte'~. _
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A Assembléia Nacional Constituinte cumpriu: suámissâo,
inserindo na Lei Maior os mecanismos. saneadores dessa agri-

cultura criminosa.
-Cabe agora, à Câmara e ao Senado, na rotina de seus
trabalhos e na obediência às suas responsabilidades institucionais, dar força efetivd. e vigência concreta ao mandamento
generoso e patriótico, de substituir bandidos por lavradores,
trocar a maconha pelo feijão, arrancar o epadu para plantar
o milho e a mandioca que alimentam nosso povo.
Na edição de terça-feita última, dia 18, o Jrif'ital do Brasil

informa que o Governo "enviai'á esta semana aO Congresso
um projeto de lei complementar à Constituição qUe prevê
o confisco de terras onde forem localizadas plantações de
produtos psicotrópicos, independentemente da área ocupada"
-e, mais abaixo, responde à grande dúvida: é interição do
Governo "editar o decreto de expropriação, com imfsSão imediata da posse, abrangendo toda a propriedade e não apenas
a área de plantio irregular". O Ministério da Agricultura,
ato contínuo, ..providenciará o assentamento de colonos nas
terras expropriadas, utilizando-se dos cadastros do Incra".
Temos, então, a convergência das ativídades originãriãs
dos Poderes Executivo e Legislativo, para regulamentar esse
importante dispositivo constitüci0n3.1.
Agora, o importante é fazer essa regulamentação e dar
eficácia ao preceito aprovado pela Unanimidade dos Constituintes -não importando a origem ou a paternidade do projeto regulamentador.
_
.
.
A hora é de somar esforços e eliminar obstáculos, porque
o Brasil não pode continuar perdendo o trabalho, o respeito
e o potencial patriótiCO das legiões juvenis contaminadas pelo
vício e castigadas, adicionalm~nte, pela demora na implementação dos princípios determinados há quase três ·anos pela
Constituição da República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior, o Sr. Epitácio
Cafeteira, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Alexandre Costa, i" Vice-Presidente.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Aureo Mello- César Dias·- Darcy Ribeiro - Eduardo Suplicy- Fernando Henrique Cirdoso -.Garibaldi Alves
- José Fogaça -José Paulo Biso! -José Richa - José
Sarney- Júlio Campos -Júilia-Marise- Jutã.liy Magalgães
-Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha
- Lourival Baptista - Lucídio Portela - Magno Bacelar
- Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel
- Mário CõVã.S --~arluce Pii:lto· _.:.:-M3.i.ir(cio Corrêa Mauro Benevides - Meira Filho -Moisés Abrão - Nabor
Júnior- Nelson Carneiro -Nelson· Wedekin -·Ney Maranhão - Odacir Soares - Onofre Quin.ari - OZiel Carrieiro
-Pedro Somin- Rachid Saldanha Derzi- Raimundo Lira
- Ronaldo Aragão- Ronan Tito- Ruy Bacelai'-: Teotónio
·
Vilela Filho- Valmir Campelo- Wilson Martins.

O ~R. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Sobre a mesa,
requenmento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 3I2, DE 1991
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimento Iriter~
no e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homena-
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gens pelo falecimento d6 ex-Depiit3.dõ Federal Sérgio Magalhães.
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao Estado
do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, 20 d" junho de 1991.- Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Em votação
o requerimento.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para encaminhar
a votação.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão, do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Seriadores, acredito que sejam poucos neSte plenário que
tenham conhecido na atividade parlamentar o ilustre Depu~
tado Sérgio Magalhães. VejO aqui; talvez o SenadorHumberto
Lucena e o Senador Chagas Rodrigues, que tiveram a oportunidade de conviver com aquele eminente homem público,
nascido em Pernambuco e cedo transferido para a política
do Rio de Janeiro. Certo, Sr. Presidente, que não excluo
V. Ex', porque sei que era contemporâneo do Deputado Sérgio Magalhães na Câmara_ dos Deputados. Mas os outros Senadores aqui não o conheceram.
Afastado do Senado Federal, ele continuou aquele mesmo homem sério, digno, capaz e bravo, que marcou a sua
trajetória na vida pública do País. Foi ele que naqueles dias
de angústia conseqüente à renúnCia do Sr. Jânio Quadros,
presidiu a Câmara dos Deputados.
A leitura dos Anais da Câmara diz da bravura, da dignidade e da probidade com que ele conduziu os trabalhos naquela contingência difícil e amarga.
. Homem público dã. ··melhor qualidade, com aquele traço
de dignidade que marcou também o seu ilustre irmão, Agamenon Magalhães, o Deputado Sérgio Magalhães conservou até
o fim da vida a mesma posição, a mesma estatura do homem
moral, do homem digno e do homem capaz.
- Hoj~ lastimamos o seu desaparecimento. Os que co~
ele conviveram dele guardarão sempre a imagem do patriota
do estudioso e do competente.
'
O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra, Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena - Lf:vo a V. Ex•, no instante
em que faz essa homenagem à memória do DepUtado Sérgio
Magalhães, o apoio da bancada do PMDB nesta Casa. A
exemp~o de V. Ex•, convivi com aquele ilustre homem público
que fot, realmente, um exemplo para todos nós, particularmente para as novas gerações, de como se pode e se deve
fazer política com seriedade. O Deputado Sérgio Magalhães
~a um idealista, tinha os ."pés no chão". Progressista da me!hor estirpe, ~unca deixou, porém, de colocar os superioreSInteresses naciOnais acima das suas conveniências partidárias.
Lembro-me bem que, por ocasião das sucessivas crises que
todos nós, mais antigos desta Casa, vivemos, nos idos dos
anos 60, ele lá estava, ao nosso lado, sempre aberto ao diálogo,
com o notável espírito público que o caracterizava. Conciliador, sempre procurando nos aconselhar a cada instante para
que pudéssemos evitar o pior. Homem de postura patriótica,
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corajosa e altiva. Nós que lutávamos pela demOCratiiação
do País, e que hoje lutamos pela consolidação do projeto
de democracia que se inaugurou no Brasil, com a nova Consti-

tuição, muito ficamos a dever às lutas do_ Deputado Sérgio
Magalhães, dentro e fora do Congresso Nacional. O seu desaparecimento, nobre Senador Nelson Carneiro, deixa uma lacuna impreenchível nos quadros da vida pública brasileira.
O SR. NELSON CARNEIRO - Adiantaria ainda que
ele deixa uma lacuna impreenchível nos quadros do PMDB
do Rio de Janeiro, do qual foi um dos expoentes.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. EX" um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Concedo a p•iíavra ao
nobre Senador.
O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador Nelson Carneiro, quero solidarizar-me com a homenagem que presta
ao Deputado Sérgio Magalhães. Dele não fui companheiro
no Congresso Nacional. Quando, porém, exercia o cargo de
Presidente do Conselho Nacional do Petróleo do Governo
Jânio Quadros, tive com ele vários entendimentos, ora por
sua iniciativa, ora por minha provocação. Quero assinalar,
dentro do discurso de V. EX*, o alto espírito desse ilustre
homem público, seu pensamento socialista, seu espírito nítidamente democrático e vivãinente empenhado na defesa da política nacional do petróleo e dos órgãos que a dirigiam. Permita,
assim, que através do seu discurso também manifeste a minha
tristeza pelo seu falecimento.
O SR. NELSON CARNEIRO -

Muito obrigado a V.

EX'

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. EX• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO -Tem V. Ex' o~~aparie,
Senador Chagas Rodrigues.
~ ~
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador NelSoõ CarD.eiro, quero associar-me às palavras de V. Ex~ neste momento.
Confesso que foi também com grande tristeza que re_cebi essa
infausta notícia. V. Ex~, portanto, está fazendo justiça ao
render essa homenagem a um grande ~ornem público do nosso
País. Tive o privilégio de ser colega do Deputado Sérgio Magalhães na Câmara dos Deputados, nos tenebrosos dias de abril
de 64. Logo em seguida, respondi durante algum_ tempo pela
Liderança da Oposição na- Câmara dos Deputados, e pude
assim admirar de perto o extraordinário espírito público desse
homem, um grande democrata, um homem rigorosamente
honesto, correto, defensor dos mais altos interesses da nacionalidade. Ele era um político voltado para os grandes problemas sociais do nosso País, querendo re~olv~-l~s à Juz da justiça
social, da democracia, -em um clima de liberdade. De modo
que, neste momento, quero também, permita-me V. Ex~, render esta homenagem, não só em meu nome, mas no da bancada
do PSDB, a Sérgio Magalhães, sem nenhum favor_, um_dos
homens que mais dignifícai"am o Congresso Nacional e a vida
pública do nosso País.
O SR. NELSON CARNEIRO- V. Ex• completa o perfil
de Sérgio Magalhães, trazendo a contribuição do seu conhe_cimento e do seu patriotfsmo.
O Sr. Antônio Mariz- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNÊIRO- Com muito prazer, Senador António Mariz.

O Sr. Antônio Mariz- Senador Nelson Carneiro, é por
todos os títulos justa a homenagem que V. Ex~ presta, neste
momento, à memória do Deputado Sérgio Magalhães, pois
foi ele uma das mais vibrantes inteligências, um dos mais
notáveis talentos de que dispõs este País na defesa de seus
interesses. Por sua bravura, por sua capacidade de afirmação,
pelo caráter progressista que imprimiu sempre aos seus atos
na Câl!_lara dos Deputados,_ por sua identificaçãO com as lutas
populares, Sérgio Magalhães assinalou um momento histórico
importante neste País. Não tive o privilégio de conhecê-lo
pessoalmente nem de com ele conviver, mas vivi numa época
no Rio de Janeiro, como estudante da Faculdade Nacional
ele Direito, em que o movimento estudantil assumia um papel
de grande relevância na vida brasileira, pude acompanhar
e aplaudir a atuação de Sérgio Magalhães, que, de resto,
é o autor de uma lei que atribuiu à União Nacional dos Estudantes o domínio, a propriedade da sede dessa entidade, no
famoso prédio da Praia do Flamengo de n9 132, prédio pertencente à UNE e que, em determinada fase do regime militar,
foi objeto de uma ação marcada pelo ódio a sua destruição;
destruição gratuita, sem qualquer objetivo, que mais parecia
destinada a destruir a memória das lutas populares neste País,
na medida em que a Une simbolizou esses movimentos populares. Assim, Senador Nelson Carneiro, permita-me, por seu
intermédio, prestar também essa homenagem a Sérgio Magalhães.
O SR. NELSON CARNEIRO- Completando as palavras
de V. Ex~, eu diria que, naquele momento, a- UNE foi uma
trincheira em que a juventude do seu tempo, Senador Antonio
Mariz, lutou pela democracia e pela lib~rdade, e teve e_~
Sérgio Magalhães, como sempre, um combatente leal, dedicado e intrépido.
Quero referir um episódio de sua vida: candidato ao Governo da Guanabara, tinha como adversário Carlos Lacerda,
e só foi derrotado por poucos votos, porque a inspiraÇão política determinou que surgissem dois outros candidatos, o Marechal Mendes·de Morais e o Deputado Ten6riOCavalcanti,
para que pudes·sem dividir os votos da oposição. Só por isso,
Sérgio Magalhães não chegou ao Palácio Guanabara; mas
sua trajetória ficou marcada para sempre na história política
do Rio de Janeiro e do País.
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. Ex~ um apal-te,
nobre Senador Nelson Carneiro?
-0 SR. NELSON CARNEIRO- Co!ll muita honra, ouço
V. EX', nobre Senador.
O Sr. Divaldo Suruagy -Senador Nelson Carneiro,
líder estudantil, em 1957, participando do Congresso
Nacional de Estudantes, em Nova Friburgo, tive a oportunidade de conhecer de perto o Deputado Sérgio Magalhães,
que foi, conforme foi inuito bem colocado pelo Senador Antonio Mariz, o patrono da classe estudantil universitária por
ter conseguido por sua iniciativa, a aprovação de um projeto
de lei, transformando o prédio da sede da UNE em património
da entidade. Sérgio Magalhães era o nosso guru, um exemplo
marcante para minha geração. E com que orgulho nós, do
Nordeste, falávamos em seu nome, pelo fato de ele ter iniciado
a sua vida política em Pernambuco e a ter sublimado na cidade
do Rio de Janeirol Sérgio Magalhães merece todos os louvores
que o Congresso Nacional possa oferecer-lhe porque foi um
modelo, um exemplo de que política pode ser feita com dignidade e honradez. Sérgio Magalhães foi, inclusive, o mentor
qu~ndo
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moral e cultural de Roberto Magalhães, um dos maiores governadores que Pernambuco já teve. Daí as minhas congratu-

lações a V. Ex•, pela feliz iniciativa de homenagear, neste
inStante, um dos maiores homens públicos_ que o Brasil já
teve.

O Sr. Marco Maciel - Senador Nelson Carneiro, V.
Ex• me concede um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO- Com muiia honra, nobre
Líder.
O Sr. Marco Maciel -Senador Nelson Carneiro, em
rápidas palavras, associo-me a V. Ex~ na manifestação que
faz, na tarde de hoje, em face do pensamento do ex-Deputado
SérgiO Magalhães. Sérgio Magalhães é de uma ilustre famflia
de pernambucanos, irmão de um grande ex:governador e ilustre homem público do meu estado, Agamenon Magalhães
que, inclusive, exerceu, na República, funções extremamente
importantes quer de Ministro de Estado, quer de Deputado
Federal. S. E~, além de político, era um intelectual, isto
é, associava o penS-amento à ação; por isso a Sua atuaÇão
política conseguiu sensibilizar ge-raçõeS e gerações de brasileiros. O seu- desaparecfniento deiXa-nos extremamerite triStes,·
mas, por outro lado, deixa-nos a certeza de que a sua coriduta
cívica, o Seu pensamento, sempre inuito percU.ciente das questões nacionais, nos servirão de bússula, de roteiro. Por isso,
neste instante em que V. Ex~- prailteia o desãparecimento
do ilustre ex-parlamentar, quero dizer a V. Ex• que as suaS
palavras, que ficarão inscritas nos Anais desta Casa, certamente vão ecoar por muito tempo; falar em Sérgiõ Magalhães
é falar num autêntico homem público, em alguém que efetivamente trouxe ao País, com o concurso da sua -intf~ligência,
uma notável contribuição para a consolidação das instituições
políticas brasileiras.
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Marco Maciel e Ney Maranhão, o nosso estado se sente enlutado pelo desaparecimento do seu grande filho. Mas é importante sempre relembrar que a sua vida foi realmente_ um marCo, será um facho de luz para as gerações futuras, assim como
é· pata as gerações de hoje que ocupam postos destacados
no País, inclusive aqui no Senado da República. Associo~me,
portanto, a V. Ex~ no pesar que manifesta neste momerito,
como amigo, como companheiro de lutas do Deputado Sérgio
Magalhães.
- O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, concluo
estas palavras, pedindo a SérgiO Magalhães, on-de quer que
ele esteja, que perdoe essa intervenção. A sua modéstia certamente estará ferida. Ele próprio, se pudesse falar, me pediria
que calasse. Mas os homens que passam por esta vida e deixam
exemplos meritórios, que passam pelos degraus da vida pública e deixam aí mai"cados a sua dignidade, o seu talento, a
sua decisão, a sua probidade, esses não podem ficar esquecidos.
Afronto a modéstia _de Sérgio Magalhães d_epois da morte_
para exaltar~lhe aS vlrilldes.
·
- -_ - - - Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente._
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Em votaçã<r
o requerimento.
Os Srs. Senadores ·que o_ aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Mesa associa-se às homenagens e fará cumprir a deliberação da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Esgotado
o_tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa se_tenta Srs. Senadores.
Passa-se à

O SR. NELSONCARNEIRO - Sr. Presidente, sobre
o homem e o parlamentar que acaba de ser revivido na palavra
ORDEM DO DIA
dos ilustres aparteantes acima de tudo isso, havia o homem
Item 1:
de bem, sem mácula, digno, um exemplo de probidade pessoal
Votação; em turno ú_!!i_c_O, do Reqp.e-rimento- no;> 263,
e política. Tive-o- tomo- amigó -e- Cõiilpãi1heiro de lutas até
de 1991, de autoria do Senador Antonio Mariz, soliciontem. E fui surpreendido hoje cedo pela notícia do seu desatando, nos termos regimentais~ a transcrição, nos Anais
parecimento. Não fossem os Compromissos que riié-i:::hamarri;
do Senado Federal, do texto intitulado "O Dia da Privatique me prendem a esta Casa neSte momeilto~--deveria estar
zação", de autoria de Barbosa Lima Sobrinho, publicado
ali para levar ao velho e querido companheiro, a solidariedade
no Jornal do Brasil, do dia 9 de maio do coirente ano.
da minha presença.
Ocupo esta tribuna para transmitir a sua famfiiã, aos
Em votação o requerimentO.seus·amigos, aos seus companheiros de partido, aos seus inú-- O Sr. Antonio Mariz - Sr. Presidente, peço a palavra
meros correligionáriO-s-; àqueles que o acompãnharam nos diaS-para encaminhar a votação.
-do passado e não o esque~eram nos_dias do presente, o pesar,
que Jã agora não é meu ·sõ, é de todos aqueles que tendo
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Com a pala·
co-nhecido ou ouvido falár da vida pública de Sérgio Magalhães vra o nobre Senador Antonio Mariz.
o guardarão sempre presente a sua lembrança.
- O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB - PB. Para encamiO Sr. Mansueto da Lavor- Permite-me V. Ex• um apar- nhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
o artigo a que V. Ex~ se_ refere, que é objeto do meu requerite, nobre Senador Nelson Carneiro?
mento, tem o título, já anunciado, de "O Dia da Privatização".
O SR. NELSON CARNEIRO- Tem a palavra V. Ex•
:é. um título, sem dúvida, irônico, com quce o jbrnali~ta Barbosa
O Sr. Mansuetode Lavor -Associo-me também à home- Lima Sobrinho, Presidente da Associação Brasileira de Imnagem que V. Ex~ rende à memória de um grande brasileiro, prensa e homem público de tantos méritos e tantos títulos,
nascido em Pernambuco, um grande parlamentar e homem trata a forma açodada, superlicial e carente de critérioS -coin
público, que tinha o reconhecimento de todo o País. No dia que o Governo inicia um âinplo processo de desprivatizaÇão,
de hoje, V. Ex~, como amigo, como companheiro de lutas de alienação do património público, de transferência do conde Sérgio Magalhães, faz ess_a _homenagem com todo_ q_nosso trqle de ~mpresas pertencentes ao povo brasileiro. Seria, sew
apoio. Quero dizer que o Estado de Pernambuco, que tenho gundo o articulista, homenagem ao Governo perdulário que
a honra· ele representar, nesta Casa, ao lado dos Senadores tantos favores confere à empresa privada, neste País.
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Refere-se à venda da Usiminas, empresa rentável; pondo
em dúvida a sua avaliação, e refere-se à forma desenvolta
com· -que o Estado brasileiro distribui recursos públicos à empresa recentemente privatizada, a Vasp; que, não contente
em derrubar um presidente da Petrobrás, ainda ressuscita
um contrato, se não de mais empiéstimo ·cte recursos financeiros, de compra, por longo prazo e a juro praticamente
nulo, de combustível para suas aeronaves.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no momento em que uma
onda avassaladora se abate sobre o País, defendendo a indiscriminada privatização das empresas estatais, parece-u-me útil
e_ relevante registrar, no.s Anais desta Casa, uma opinião- auto- rizada que assume a defesa desse mesmo património.
Na verdade, cumpria ao GoveinO dis-tinguir, dentre as
empresas sob seu controle, aquelas que assumem o caráter
de autênticas estatais e as que foram assimiladas ao património
público através de operações de salvamento de empresas falidas, ou através de recebimento de débitos das instituições
de créditos estatais; cumpria ao Governo distinguir a função
da empresa pública, a função da entidade estatal ou paraestatal. Na verdade, essas empresas não se confundem com
as empresas privadas, porque não têm como motivação o
lucro. Não obstante a Usiminas, aqui citada, ser lucrativa,
a função da empresa estatal é exercer a função de governo,
é um instrumento de ações governamentais.
Quando o Presidente do Banco do Brasil fecha mais de
mil agências, na verdade está descaracterizando o banco como
empresa estatal, pois o papel do Banco do Brasil seria justamente o de servir de instrumento da ação de governo nas
áreas mais remotas do País, e compensar os eventuais prejuízos das pequenas agências do interior cOm os lucros obtidos
nos grandes centros financeiros. Este papel da empresa estatal
não pode ser minimizado, não pode ser abstraído. Há de
ser levada em conta uma política que retire o EStado--da atividade privada, sem prejuízo das suas funções específicas de
buscar o desenvolvimento, o progresso e o bem-estar social.
Estas as razões que me levam a requerer a transcrição,
nos Anais desta Casa, do artigo de Barbosa Lima Sobrinho,
intitulado "0 Dia da Privatização",
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9 de maio - o único sinal de vida é do Ministro Luciano
Brandão, do Tribunal de Contas da União, que se prOntifica a defender interesses legítimos de toda a Nação.
E, sobretudo, um património- qUe tiinto custou- ao nos~o
povo, em sacrifícios e perseverança."
-Ouvi, no expediente de hoje, que um dos Srs. Senadores
enviou à Mesa um requerimento para que o Congresso examinasse a possibilidade de sustar -a- privatização da Usiminas,
nos termos em que está redigido. O apelo de Barbosa Lima
Sobrinho não caiu em vão, porque o Poder Legislativo despertou.
São essas, Sr-. Presidente, as razões que me levam a aplau. dir ainda uma vez aquele bravo homem público, que Deus
tem conservado, para orgulho dos que o conhecem e para
exemplo e lição dos que ficarão depois dele.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito Bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bemovid.es) -Para encaminhar a votação, -concedo a palavra ao nobre Líder Chagas
Rodrigues.

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, está
em votação o Requerimento n"'263/91, de autoria do Sr. Senador Antonio Mariz, solicitando, nos termos regimentais, a
transcrição, nos Anais do Senado Federai, do texto intitulado
"O Dia da Privatização", de autoria de Barbosa Lima Sobrinho, publicado no Jornal do Brasil, do dia 9 de maio último.
Quero, Sr. Presidente, inicialmente, louvar a iniciativado ilustre Senador Antonio Mariz.
Antes de fazer uma apreciação sobre o artigo de Ba~f'.osa
Lima Sobrinho, desejo registrar que, pelo simples 'fato de
tratar-se de um trabalho de sua autoria, já mereceria, de
nossa parte, todo o apoio.
Barbosa Lima Sobrinho, o grande jornalista, o grande
escritor, o grande nacionalista -no melhor sentido do vocábulo - é um homem público extraordinário, cuja vida tem
sido, Sr. Presidente, dedicada às letras e aos superiores inteDurante o discutsb do Sr. Antonio Mariz, o Sr. Alexan- resses deste País. No trabalho intitulado: O Dia da Privatiw
dre Costa, ]'~ Vice~Presidente deixa a cadeira da presi- zãção é evidente Como o autor deixa claro que há necessidade
dência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presi- de privatizar certas empresas, mas empresas existem que não
devem e não podem ser privatizadas.
dente.
De algum tempo para cá, Sr. Presidente, vem crescendo
O Sr. Nelson Cãmeiro- PeÇo-a palavra, Sr. Presidente.
neste País essa onda de privatização, dentro de uma concepção
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Para encami- totalitária. Há o totalitarismo da estatização, defendido por
nhar a votação tem a palavra o nobre Senador.
aqueles que querem estatizar tudo, como há, ou por doutrina,
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para enca- ou por ideologia, ou por interesses escusas, aqueles que defenminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, dem a privatização de tudo. Querem privatizar todas as empreSrs. Senadores, todo o País conhece Barbosa Lima Sobrinho. sas, sem levar em conta o sentido de segurança nacional,
Aos 94 anos de idade, é o mais jovem dos homens públicos do bem-comum e de defesa do património de um país.
Estive recentemente em meu estado e pude sentir de
deste País, com a mesma bravura, a mesma dignidade, -a mCS- -perto a revolta diante dessa política de liquidação do Banco
ma incorruptível atitude pública e privada.
do Estado do Piauí, que nós, piauienses, nãO aceifamos. EstaNeste artigo, que o nobre Senador Antonio Mariz teve mos dispostos a ir às últimas conseqüências na forma regimena felicidade de requerer seja incorporado aos Anais, há, exata~ tal, para impedir que o Banco do Estado do Piauí o banco
mente - como S. Ex' acentuou - a crítica à privatizàção do povo piauiense, seja liquidado ou privatizado como deseda Usiminas.
jam alguns tecnocratas deste País.
Leio um trecho desse artigo para despertar a atenção
Visitei o comando de greve na Universidade Federal ~o
dos Srs. Senadores:
meu Estado. OS universitários estão em gTeVe lá e em outras
"O que há que estranhar, em tudo isso, é-a-passividade unidades da Federação. Estão convictos de que há, neste País,
do Poder Legislativo, que se acumplicia com o leilão um plano sinistro pai"a privatizar as univerSidades púbiicãS
do património do povo brasileiro. Até agora - no dia ou para fechá-las.
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Eu me permito agora ler alguns trechos desse trabalho
de Barbosa Lima Sobrinho, e peço atenção de V .. Ex~·, para

o que diz o notável jornalista:

._

__

"Pois é nesse ambiente que se está levando para -diante
a privatização da Usiminas, como componente daquele
dia da privatização, que estava faltando nas Comemow
rações oficiais. Não se chega a falar em garantir a estabilidade de seus funcionários e operários, se existisSe, de
fato, um "sindicalismo de resultados". E mais grave de
tudo é que se o preço está em cõrtCspondência com o
lance inicial do processo de privatizaçâo, não há como
deixar de considerá-lo aviltante e iriisório. Uin fance de
menos de 2 bilhões de dólares por uma siderúrgica qlje
há quem avalie de 10 a 17 bilhões de dólares, quando
só a exportação da fábrica, num ano, se equipãra ao
lance inicial da licitação."
. Aí está, Sr. Presidente. São números que falam por si.
Muitas vezes, o que está por trás_ da privatização é uma grossa
negociata que nós, congreSsiStas, não podemOs aceitar, temos
de denunciar e de combater, porque aqui estamos, não para
defender interesses de gru.pos_ privados, mas para defender
os superiores interesses da nacionalidade e das unidades fede-

radas.
Mais adiante, diz o escritor:
"Mas se há estatais- que dão prejuízO e outras que são
rendosas, por que não começar os planos de privatização
pelas que dão prejulzo?"
Fica aí a interrogaÇão.
_
Quero, portanto, Sr. Presidente, ao encerrar eStas pala':'ras, congratular-me com o ilustre Senador Antonio Mariz,
com o ilustre homem público que é, sem nenhum favor, o
nosso Barbosa Lima Sobrinho, e dizer que aqui estamos com
a mesma atitude, em sintonia com aqueles que jamais concordarão com essa política, que não é uma política, ao que tudo
indica, apenas doutrinariatriente errada, dos que querenqlrivatizar ou estatizar tudo. Estamos igualmente preo-cupados
com os rumos que er.sas privatizações estão tomando. Recordo-me que no Govemo JOsé Sarney- e S. Ex~ hoje, é nosso
colega - foram tomadas providências para a privatização
de uma empresa, e o processo foi sustado, porque o Presidente
~a República tomou ~nhecimento de_ que, a pretexto de_priva~zação, o que se deseJava levar a e_felto era mna grossa negocrata.
Nós não :admitimos, Sr. Presidente, negócios escusas,
mormente quando prejudicam os superiores interesses do
País.
.... -·
Assim sendo, darei o meu voto a este requerimento, e
que o artigo de Barbosa Lima Sobrinho fi(J.-ue nos Anais alertando a todos nós e às gerações futuras, porqtie e-ste País,
Sr. Presidente, pertence ao povo brasileiro e não a uma meiadúzia de mistificadores. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
O Sr. Nelson Wedekin - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.

• O SR •. PRESIDENTE (Mauro Benevjdes) - A precedencia reg1mental é do nobre Líder Maurício Corrêa mas
pelo visto, S. E~ sempre prestigia os lidÚados, sob ..'!tud~
o Vice-Líder Nelson Wedekin.
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O Sr. Maurício Corrêa -Ainda mais quando o correligionário é o Sr. Nelson Wedekin.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Tem a palavra o nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR- NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Para encamlnhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente
e Srs. Senadores, só pedi a palavra porque não observei que
o meu líder também a havia s_olicitado.
Mas, é apenas para dizer que nós também vamos votar
a favor da aprovação deste requerimento, do nol;Jre Senador
Antonio Mariz, pela sua pertinência, pela sua atualidade, pela
qualidade do texto, pelo conteúdo do artigo desse bravo brasileiro, o jornalista Barbosa Lima Sobrinho.
Aclro que para todos nós, que ainda temos alguma coisa
de patriótico e nacionalista nas nossas mentes e nos corações,
já chegou a hora de, pelo menos, esboçar alguma reação,
como tão bem coloca o jornalista Barbosa Lima Sobrinho
no seu artigo.
__Não podemos tolerar essa- onda de privatização que enUn::.
cia todos os efeitos de um suposto liberalismo, se queira fazer
sobre o País, sobre a economia do Pafs, sobre os interesses
nacionais.
.A questão da Usiminas é uma dessas questões emble~
máttcas deste momento e desta política do Governo -collor,
porque o valor pelo qual a Usiminas foi avaliada cerca de
~ bil~ão .e. 500 ~U:hões de dólares-, ~_muito_·inferÍof_àquilo
que já fOI mvestido naquela grande instituição estatal.- Algumas pessoas calculam que o valor investido na U siminas é
da orde~ dos 7 bilhões d,e dólares, outras, até porque esses
valores Variari:J. de uma forma notável, afirmam ser da ordem
de 10 bilhões de dólares. Já outros fazem um cálculo ainda
mais extraordinário, porque dizem que se tiVéssemos de cOmeçar a Usiminas, neste exato moinento, teríamos de despender
alguma coisa pex:to de 15 bilhões de dólares, para termos
a empresa que hoJe temos. Empresa que, apesar de ser 6statal,
dá lucros --: os lucros do ano passado foram da ordem de
250 milh_ões de dólares- empresa que produz, todos os anos,
bem mats do que o v:dor de avaliação de -sua ·venda de sua
privatização. De modo que não estamos exatalnen-t~ diante
de um processo de privatização, mas diante de- Uni negóciO,
atr~~és do qual alguém vai obter para si, vai se tornar propiietáno de um património da ordem de 7 bilhões de dólares
por 1,5 bilhão de dólares. Um património que foi duramente
construído com o dinheiro do povo brasileiro, com o dinheiro
p~blico vai ser, agora, vendido por 1,5 bilhão de dólares.
Amda temo que esse feliz proprietário, esse felizardo coinprad~r da U siminas vá ter - como os compradores da Vasp
- toda forma e toda espécie de incentivos, como ocorreu ·
com a venda da Vasp. O Sr. Vagner Canhedo deseriibolsou
pouco dinheiro para ficar dono daquela estatal paulista. Creio
que, pelos incentivos·, pela pressa, pelo desembaraço com
que o _G<?vem? da Rep~blica está promovendo a privatização
da Ustmm~s e _de _o~tras companhi~s._ acabará o feliz comprador dessa lllStttutçao estatal de larga tradição no -mercado
-uma empresa que tem todas as condições para continuar
fazendo o que faz, contribuindo para o desenvolvimento nacional; uma empresa atu~lizada tecnologicamente; uma empresa
que exporta tecnologia de sua própria inspiração e criação
-sem desembolsar, sequer, esse-valor de 1 bilhão e meio
·
de dólares.
Por isso, Sr. Presidente, congr3tulo-me com o Senador
Antonio Mariz pela sua iniciativa, ãSslm como faço, também,
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homenagem ao jornalista Barbosa Lima Sobrinho, uma das
figuras mais notáveis do nosso País - 89 anos de idade e
alguma coisa em tomo de 70 anos de lut& pelas causas nacionais. É uma das poucas vozes isoladas. da_ grande imprensa
nacional que reage, que resiste contra a onda- privatiVista e
contra a onda neoliberal que existe em nosso País. Aliás,
é importante observar que todas as empresas que estão na
p~meira fila, na linha da privatização são todas lucrativas;
mnguém cogita de privatizar- as empresas que, trãdicionalmente, são deficitárias. Cogita-se; única e exclusivamente,
de privatizar empresas lucrativas, empresas que comprem a
sua função nos termos em que foi colocado até por ora-dores
que me antecederam. A natureza das instituições-eStatais há
de ser necessariamente diferente da natUreza de uma empresa
privada. Mas o fato verdadeiro é que as empresas, hoje, prestes a serem privatizadas, são todas elas lucrativas. Essa onda
neoliberal, essa onda privatista que af está se verifica em
todas as outras áreas, como Se observa agora na qUeStão-da
informátiCa e na questão do registro do tempo das p·atentes.
Esses projetes, como, por eXemplo, os projetes do Deputado
Luiz Henrique, que não é dó meu partido, não fazem outra
coisa senão colocar algumas formas de proteção -ao produtor
nacional. Mas, ao mesmo tempo em que um parlamentar
brasileiro, lá do meu estado, Deputado Luiz Henrique, faz
a defesa, que em parece razoável para um parlamentar brasileiro, de proteção ao industrial nacional, de proteção' ao produtor nacional, ao mesmo tempo se vê, ao longo de todo esse
processo, toda a grande imprensa bombardeando,_ por todos os lados, por todas as formas ess.es projetes. Nós, infelizmente,
em nosso País, sobretudo a grande imprensa, sobretudo as
elites deste País, com a sua mentalidade subordinada, com
a sua mentalidade de povo colonizado, prefere fazer a defesa
dos int_eresses ameriCanos, dos interesses europeus, dos interesses japoneses, como faz, aliás, o governo americano-, como
fazem os governos dos países europeus, como faz o governo
japonês, que fazem a defesa do seu produtor nacional, d_o
produtor americano, europeu ou japonês. E nós aqui, a nossa
grande imprensa, ao invés de, pelo menos, discutir, de debater
em termos elevados, de debater em termos que sejam pelo
menos razoáveis, piOcUra apenas caracterizar esses projetes,
que são de grande importância para o desenvolvimento autónomo das tecnologias de ponta no nosso País; prefere apenas
citá:.los como expressões de_atraso, expressões do anacronismo, fazendo exatamente o jogo dos produtores estrangeiros, dos governos estrangeiros, dos interesses estrangeiros.
Que pelo menos se fizesse um debate em alto nível, a partir
de argumentos que sejam, realmente, verdadeiros, rezoáveis.
Pelo contráriO, prefere-se fazer o jogo cçgo, prefere--se fazer
obsessivo, critiCando aquilo que parece ser razoável para um
parlamentar o jogo brasileiro, que é a defesa do produtor
nacional.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, congratulo-me
com o Senador Antonio Mariz e com o_ jornalist;:~ Barbosa
Lima Sobrinho, porque, pelo conteúdo do_ artigo, são vozes
que começam a se levantar contra essa onda que, a meu juízo,
no mínimo é extrerilarileiile polêmica, no mínimo é extremamente discutível, se isso diz respeito aos verdadeiros interesses
nacionais, aos verdadeiros interesses do nosso_ desenvolvimento.
Muito obrigado, Sr. Pre-sidente e-Srs. Semidpres. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
em votação o requerimento.

Junho de 1991

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
-- · O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Líder Maurício Corrêa.

Concedo
,

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs Senadores, quero louvar a iniciativa do nobre Senador Antonio Mariz
quando solicita transcrição do artigo desse ilustre e consagrado
jornalista Barbosa Lima Sobrinho, não só pelo conteúdo da
matéria e de tantas outras que costum_eiramente temos lido
no Jornal do Brasil, ao longo de muitos lustros, como também
pela bravura com que_ esse ilQstre brasileiro, embora a sua
idade, resiste, luta, combate, na defesa do nacionalismo, enfim, na defesa dos altos interesses nacionais.
Ontem, discutimos a questão relativa à negociaçãO do
.pagamento dos juros internaciõilaiS. Muitos desses empréstimos que vieram para cá, sobretudo durante o Governo irresponsável de_ muitos ministros da Fazenda, que contraíram
empréstimos sem D.enhum rigor, enfim, acabaram por nos
levar a essa situação caótica em que os Governos passados,
sobretudo o último, têm administrado ..
E o exemplo nítido disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
é o fíilarfciainento que foi feito pãra·o m.eti'ô-do -Rio de Janeiro.
O metró do Rio de Janeiro foi uma imposição dós- tecno-cratas do regime militar, e hoje temos o maior trambolho
existente na cidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, um projeto
inteiramente inviável. Tanto que o Governador Leonel Brizola acaba de dizer numa entrevista que coloca a privatização
do metró até por um cruzeiro. Quem- quiser comprar o· metrô
do Rio de Janeiro S. Ex• vende_ por um cruzeiro, tal é o
estado caótiCo de débito$ dessa empresa. Entretanto, o Governo-prefere privatizar a Usiminas. esse património do povo
mineiro, dCi povo do Brasil, e procura vendê-lo de maneira
humilhante, de maneira perdulária. O património da Usiminas, como todos sabem, gira entorno dos 7 e 10 bilhões de
dólares.
O ineu partido entrou com um dec-reto legislativo no
sentido de barrar essa privatização. Não tenho esperança de
que isSo se concretize. Não me vou desdobrar em conceituações a respeito dessas açodadas privatizaçõeS que têm sido
f~ítas, mas me limito, neste instante, a homenagear essa figura
respeitável mas sempre sábia, jovein pelo- seu entusiasmo,
que é Barbosa Lima Sobrinho.
Portanto, nada mais justo que o Senado hOnraSse~ Coma transcrição em sua história desse artigo de Barbosa Lima
Sobrinho, um homem que, ao longo de toda_ a sua existência,
tem mostrado a altiveZ do seu caráter, o seu grande ainor
ao Brasil. (Muito bemt)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
em votação o requerimento.
O Sr. Jutahy Magalhães-- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
·a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
_
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. ~Para eni:anúnhar a votação. Sem revisão do orador.) -·Si. Presidente,
Sr§. Senadores, alertado pelo nObre Senãdor NelsOn Carneiro
a respeito de um trecho do artigo, qUero deixar claro que
o Legislativo também, em parte teve a preocupação com essas
questões de privatização. Porque __ o__senado já aprovou há
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um ano projeto de minha autoria, determinando que_ todas
as privatizações teriam que paSsar antes pelO COTI&iesso Nacional.

O PDT apresentou esse requerime:ótõ de beCreto Legislativo. E li na imprensa qUe o Deputado Vivaldo Barbosa estaria
pretendendo solicitar urgência para a tramitação deSte -pi-oje-·
to, ao qual acabei de me referir, que está pãrado há algum
tempo na Câmara. Espero que o meu partido também consiga
fazer com que esse projeto tenha andamento, porque, não
só o caso da Usiminas, mas todos os processos de privatização
deveriam antes ser aprovados pelo CongressO" Nacional.
Parabéns ao Senador Antonio Mariz por ter apresentado
esse requerimento.
- - Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votaçãoo requerimento.
_
_
_ __
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram -p-etrttanecer
sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
______ _
Será procedida a trãnscrição solicitada.
É a seguinte a matéria CQja ti-anscríção- é- SOliCitada:·

"O DIA DA PR1VA TIZAÇÃO
Barbosa Lima Sobrinho
O Comércio já- ff~ve a habilidade de criar dias especiais,
com que estimular, nas suas lojas a compra dos presentes.
Como é o caso dos dias dedicados às mães, aos namorados,
como oportunidade para que não sejam esquecidas comemorações, que venham a fortalecer a convivência nas sociedades
humanas. Pois não seria o caso de criar, também, ODiá: dã
Privatização, como homenagem especial à erriiueSa privada,
pela generosidade de um Estado perdulário? Não que desconheça os méritos da iniciatíva priváda, que diversas vezes
tenho exaltado nos artigos que vou publicando. Como por
exemplo, no que dediquei ao meu velho-amigo Armando
Monteiro, um dos melhores empresáriOs de minha terra. Ou
quando comparecia, como governador de estado, aos funerais
do velho Tenente que de trapeiro havia chegado, pela sua
capacidade empresarial, a dono da maior usina de açúcar
de Pernambuco. E se tivesse, agora, de citar um nome, para
a galeria dos maiores realizadores, não esqueceria o homem
do metal leve, Mindlin, que uma vez procurei para que me
auxiliasse, numa tarefa em que estava empenhado, num domínio exclusivamente cultural.
O que também não quer dizer que desconh~ça que, se
há empresários que se-·valham dos próprios esfoi-ços, Ilão faltam, também, os que prosperam à custa dos recursos públicos,
como se fossem filhos do Estado. Como é, no momento,
o caso desse comprador da Vasp, em busca de empréstimos
que, pelos juros, mais parecem donativos. Ou, -ó que seria
mais grave, o dos empresários _que vivem- em briga_ com o
Código Penal, incorrendo em falências fraudulentas ou culpoR
sas, sem se dar conta das vítimas que vão surgindo e das
espoliações que os acom-panham. Será que se perdeu a memória dos que são amaldiçoados, pelos que se deixaram envolver
pelas suas falcatruas? Até o pOnto de provocarem a intervenção do Estado, geralme!]te tãq gener:osg,_ _m~_que não tem
como escapar de processos de liquidação forçada, que parece
que não têm fim? Mesmo quando é chamado a cobrir prejuíZos
dos que foram iludidos, ou para acudir a operários que, de
um 1110mento para outro, ficaram ao desamparo?
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__ Também seria inj~stiça esquecer estatais que prosperam,
vencendo obstáculos criados pelo próprio Estado, como foi
o. cas9 da Petrobds,_resistindo a tantos governos que teriam
praz~r_ em acabar com ela. Ou. que foram cúmplices de suas
desventur~s_t quando iam es_colh,er, _para a sua direção cupinR
chas de seus interesses políticos e não administrados capazes
e idóneos para sua direção. Sobretudo quando há uma difeR
rellça Profunda, entre a empresa pública e a privada, em
matéria de publicidade. A particular surge como uma esperança, nos anúncioS pagos. Não se sabe nada do que se passa
dentro delas, muito menos dos salários pagos a seus dirigentes.
Tudo que 11elas acq~t~c~, é<? que elas_d.vulgam, com a habilidade natural para despertar louvores. Quanto às estatais, são
acompanhadas de um noticiário miriucioso, de quem se considera sócio de seu _capital, através dos impostos que estão
pagando. Não lhe perdoam nenhum deslize. Nem faltam, corou já observava Richard Lewinsohn, à custa do combate
à empresa pública, criticando os salários que paga aos seus
servidores, m_uitas vezes_ com o objetivo de;:- evi~ar que ~ej_am
atraídos pelaS empresas privadas, com os ordenados maiores
que ofereçam. Examinam detidamente o resultado das concorR
rências que elas realizam, pois que os contratos sem licitação
passam a ser privilégio de governos autoritários. Essa é a
maior diferença entre as duas empresas. A pública vive Como
uma vitrine, para o conhecimento de todos. A empresa privada
não se sente com o dever de prestar contas a quem quer
que seja nem mesmo aos seus acionistas minoritários, que procura deslumbrar com relatórios e balanços nem sempre
verdadeiros.
E_ quando surge um govern-ante com o programa, ou a
intenção de uma liquidação do_ património público, não há
salvação para as estatais. Contenta-se com aplausos limitados,
desde que sejam aplausos. Para ele, se resume ao símbolo
da_ vitória; Não chega a perceber o que, na verdade, pode
representar o confisco da poupança, como desestímulo à própria poupança. Não chega a perceber que a inflação não se
impressiona com os golpes de caratê. Nem chega a deter-se
na depreciação da moeda nacional já na percentagem de mais
de 250%. Nem com o desemprego, que, já, só em São PaUlO,
atinge· a mais de 1 milhão de desempregados. Nem com a
queda do PIB, já em mais de 6%, o que há mãis de 4Ó anos
ninguém via no Brasil.
Pode ter a seu lado auxiliares que só não mandam para
casa todos os funcionários, pelo fato de estarem ·garantidos
por leis que não conseguem derrubar. E não é preciso inencion~r os escândalos que se vão sucedendo, como o do café,
como o do porto franco de Manaus, sem aludir ao arquivamento dos processos de corrupção, que o próprio Sr. Fernando
Collor de MeHo foi levar ao então ministro d3-Justiçil Sr.
Oscar Dias Correia. O prestígio da Vasp é tão grande que,
depois de demitir um presidente da Petrobrás, contenta-se
eni ressuscitar o contrato anterior com o simples expediente
de substituir o dinheiro dos empréstirrios pela extensão do
crédito concedido. Arquiva-se, também, o inquérito iniCiado
no Instituto do Açúcar, para apurar quem se beneficiou COin
as exportações de açúcar, num gesto que, em tudo, se equipara, como cheguei a denunciar, a uma simples operação
de "queima de arquivo", com a extinção da autarquia.
- Pois é nesse a~biente que se está levando para diante
a privatização da Usiminas, como componente daquele Dia
da_ Privatização, que estava faltando nas comemorações oficiais. Não se chega a falar em garantir a estabilidade_ de seu.s
funciOnários e opeiários, se existiss-e; de fato~- um "sindiCa-
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lismo de resultados''. E maís grave- de tudo é ·que, se o preço
está em correspondência com o lance inicial do processo de
priVatiZãÇão, não há como deixar de considerá-lo aviltante
e irrisório. Um lance de menos de dois bilhões de dólares,
por uma siderúrgica que há quem avalie de 10 a 17 bilhões
de dólares, quando só a exportação da fábrica, num anO,
se equipara ao lance inicial da licitação. Como lint ;,:endedor
que faz questão de premiar o comprador, como se se sentisse
humilhado por possuir siderúrgica tão importante. Será isso
uma exigência dos banqueiros, portadores dos títulos da dívida
externa brasileira? Ou uma imposição do Fundo Monetário
Internacional? Ou uma exigência de uma política demasiadamente poderosa, para dar a impressão de que se está oferecendo, à Nação mexicaria, antes tão ciosa de sua soberania,
a oportunidade de se incorporar às Cinquenta estrelas da ban~
deira americana ou, mais modestamente, entre os territórios
considerados também dos Estados Unidos, como Porto Rico
ou as Ilhas Virgens?
_
_
O que há que estranhar, em tudo isso, é a passividade
do Poder Legislativo, que se acumplicia com O leilão do patriw
mônio do povo brasileiro. Até agora o único Sinal de vida
é o do ministro Luciano Brandão, no Tribunal de Contas
da União, que se prontifica a defender interesses legítimos
de toda a Nação. E, sobretudo, um património que tanto
custou ao nosso povo; em sacrifícios e perseve-rãnça.
Não que não existam estatais que não possam s-er-privatizadas. Algumas surgiram como _mendidas de urgência, para
salvar os prejudicados, pela falência de empresas privadas,
como foi o caso da Mafersa. Mas se há estatais que dão prejuízo e outras que são rertâosas, por que não começar os
planos de privatização pelas que dão prejuízo? Se nào houver
compradores, também não se explica que o Estado se desfaç_a,
apenas, das que dão lucro e, sobretudo, das que produzem
dólares, de que tanto precisa o governo brasileiro, que assim
não iria compráwlos no mercado dos dólares. Tanto mais quando a venda de todas essas estatais lucrativas não daria para
cobrir nem 20% de nossa dívida externa, levando em conta
o lance inicial da privatiZação da Usiminas.-E se já e-sti:iiltos
obrigados a ouvir as exigências nem sempre cordatas, e não
raro ultrajantes de nossos credores, que poderíamos dizer,
desfeito todo o nosso património, e devendo uma soma tomaw
da até maior, com a alienação do que possuíamos de mais
importante? Como um devedor que se desfizesse da própria
roupa, para a satisfação de usuários implacáveis~ O que não
resolveria nada, agravando ainda mais a si~uação do devedor,
tomando cada vez mais insolentes as reclamações dos devedores. É isso que se deseja de un\ plano de privatizaÇão, que
nos intenta arrastar a uma situação de extrema ·miséria:? Como
um seqüestrado que paga o reSgate, e continua se(JüeStfa-do?
Ou como um devedor que se desfaz de seu património, e
continua sob o peso de uma dívida que não tem como pagar?
Então, para que privatizar? Quem é, ãfinal, o patrão de uma
operação que só serve para nos empobrecer, como se fosse
um crime, para um país do Terceiro Mundo, possuir _estatais
rendosas."

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento Ji9 268,
de 1991, de autoria do Senadpr Garibaldi Alves Filho,
solicitando, nos termos regimentais e com_ base no art.
50 da Constituição Federal, seja corivocado o Senhor
Ministro do Trabalho e da Previdência Social para prestar, perante"t) Plenário desta Casa, informações atinentes
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ao déficit de um trilhão e setecentos bilhões de cruzeiros
na arrecadação do Fundo de Garantía do TempO--de Servi~:
ço, nos últimos 24 anos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido_ pelo Sr. 19
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 313, DE 199f
Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c do
art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação
do Requerimento n~ 268, de 1991, a fim de ser feita na se-ssão
de 20 de agosto próximo.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1991.- Senador Oziel
Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, a matéria retornará à Ordem do Dia na data
aprazada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 3:
Djscussãó, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 127, de 1991 (n• 3.654/89, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que dá nova
redação ao art. 19 do Decreto-Lei n9 6.460, de 2 de maio
de 1944, que regula a constru_ção e a exploração de inSfalilw
ções portuárias rudimentares, tendo
_
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 145, de 1991,
da Comissão
- de Serviços de Infra-Estrutura.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 314, DE 1991
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câ1_11ara
n"'127, de 1990, em virtude da necessidade de COJilpatibilizar
este com o PL(E) - , em tramitação no CD, a fim de ser
feita na sessão de 20..8.
_ _
Sala das Sessões, 20 de junho de 1991. - Esperldião
Amln.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
o requerimento, a matéria retornará à Ordem do Dia na data
aprazada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 4:
DiscUssão, em primeiro tur~~. da P!op~Sta de--Emenda
à Constituição n 9 9,_de 1991, de _al!toria_clo S~nador Ruy
Bacelar e outros Senhores Senadores, qUe estabelece a
coincidência de eleições para Presidente e VicewPresi:dente da República, Senador e Deputado Federal, a partir
do ano 2000, e para Goveinãdor e Vice-GoVern_ador,
Deputado Estadual e Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito
e Vereadores, a partir de 1998. (5~ seSsão de discussão,)
Em discussão a proposta em primeiro turno. (Pausa.)
O Sr. Ruy Bacelar -Sr. Presidente, peço a palavra para
discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo.
a palavra ao nobre Senador.
O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Para discutir.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Seriadores,
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no dia 24 de abril deste ano dei entrada, como primeiro-subscritor, a uma proposta de emenda à Constituição Feder~l 1 que .

recebeu o n~ 9, de 1991. Essa proposta estabelece a coincidência de eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, senador e deputado federal e, ao mesmo tempo, para
governador e vice-governador, deputado estadual e distrital,
prefeito, vice-prefeito-e vereadores.
Hoje, Sr. Presidente, uso da palavra para discutir a matéria,já que ela está em fase de discussão e, ao mesmo tempo,
para propor uma emenda à proposta de emenda à Constituição
Federal.
Com a Proposta de Emenda n"' 9, abriu-se a discussão
sobre a necessidad_e inadiável de se diminuir o número de
eleições no País. Ao mesmo-tempo, tenho convicção de que
quase todos os b.rasileiros pensam na necessidade de haver
coincidência de eleições, pelo menos, em três níveis: federal,
estadual e municipal.
Ninguém desconhece que essa quantidade de pleitos dificulta, não s6 o eleitor, mas cria problemas económicos para
a própria Nação.
-_-- - - --

Também acredito que todos hão de concordar comigo
de que a coincidência de eleições em três níveis, fazendo
coincidir a eleição de Presidente da República, senador e
deputado federal em uma só ~poca, em uma só data ou em
um s-6 dia, é de importância fundamental para o Brasil, sobretudo porque há sintonia entre os cargos a nível federal. Ade·
mais, evitar-se-á que um Presidente da República governe
o País com dois Congressos, com uma Câmara de Deputados
e um Senado Federal, ou um Congresso não_ coin~id~nte com
o_s_eu mandato.
De outro lado, também não é bom para os deputados
e nem para Os senadores exercitarem o seu mandato~ tendo,
no seu período, dois Presidentes da República. Da mesma
maneira, isso se dá em relação aos governadores, deputados
estaduais, prefeitos~ Vice-prefeitos e vereadores.
Ninguém desconhece, e acredito que ninguém irá discordar, que há uma certa correlação, uma grande sintonia entre
Governadores e deputados estaduais; entre prefeitos e verea.;·
dores, e entre prefeitos, vereadoreS:, deputados estaduais e
governadores.
Daí, quando, através dessa nossa emenda, solicitamos
uma reformulação da COnstituição eín vigor é-porque acreditamos que será bom economicamente para o Brasil e importante também para a administração pública, seja a nível fede·
ral, seja a nível estadual, seja a nível municipal.
Essa nossa emenda à Constituição, n9' 9 de 1991, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é do seguinte teor:
u As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do § 3~> do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto c_onstitu·
cional:
Art. 19 Serão coincidentes, a partir do ano -de 1994,
as eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, Senador e deputado federal."
Isso signifiCa qU:e Já ã ·partir -de 1994, haverá uma coincidência de eleições a riíVel federal. No mesmO dia serão eleitos
o Presidente da República, os Senadores e os Deputados Federais.
_- _,..
_,
O art. -29- dessa nossa emenda à propos~a _di? e:J!lenda à
ConStituição diz o seguinte:
·
·~
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"Art. 29 O mandato do Presidente e do Vice-Presidente da República é de 4 (quatro) anos e terá início
em 19 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição."
Isso significa que os próximos Presidentes da República
terão mandato de quatro anos.
"Parágrafo único~ O mandato do Presidente e VicePresidente da República eleitos em 1998 é de cinco anos."
Isso significa que estamos preservando o mandato do
Presidente e do Vice-Presidente eleitos, ou que estão governando o País.
"Art. 39'_ São coincidentes, a partir do ano 2000, as
eleições para Governado-r e Vice-Governador do Estado
e do Distrito Federal, Deputado Estadual e Distrital,
Prefeito, Vice-Prefeito-e Vereadores''.
Significando, Sr. Presidente que, no ano 2000, haverá
coincidência a nível estadual e a nível municipal. Agora, para
que tal ocorra, -é necessário ·que; de aCóido ·com o- art. 49'
dessa nossa emenda à proposta de emenda, o mandato dos
Governadores e Vic-e-:.:Governadores de Estado e do Distrito
Federal, Deputados Estaduais e Distritais a sereni- eleitos em_
1994 seja de seis anos.
-"-- ~
__
Por antecipação, estamos, _com essa nossa i:menda à proposta de emenda, chamando a atenção_da Na_ção de que os
Governadores, os Deputados Estaduais, assim como os ViceGóvernadores terão um mandato de seus_ anos para os eleitos
em 1994. Sendo que, a partir do ano 2000, eles terão de
fato quatro anos.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. RUY BACELAR- Concedo o aparte ao eminente
Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy- Prezado Senador Ruy Bacelar,
compreendo a intenção de V. Ex~ ao apresentar essa emenda
à proposta de emenda à Constituição, no que diz respeito
ao objetivo de coincidência de mandatos a partir do ano 2000,especialmente do Presidente e do Vice-Presidente, Senador
e Deputado Federal, bem como daqueles que em nível municipal e estadual têm mandatos, seja de Prefeitos, Vereadores,
Deputados Estaduais, Governadores e Vice-GoYeniadores.
V. Ex• mantém a prática que considero adequada, a de termos
eleições a cada dois anos; seriam eleiçoes federais a cada
quatro anos, ou no âmbito do GovernO Federal e do Congresso
Nacional; e intercaladamente, mas também a cada quatro
anos, a nível estadual e municipal, estas coincidindo. Entretanto, a aritm~tica que se fez necessária para V. Ex~ conseguircoincidir os m!!ndatos a partir do ano 2000 envolve em especial
um aspecto que será difícil para os Senadores poderem votar
aqui, sem uma atitude, provavelmente, de reprovação da opinião pública. Ainda há cerca de um mês, centenas de vereadores e prefeitos de diversas cidades estiveram presentes naS
g~~uj.as do Congresso Nacional pressionando os Deputados
e Senadores, visando a prorrogação dos seus mandatos, e
essa atitude acabou merecendo a reprovação de inúmeros
editoriais da imprensa brasileira: como é que prefeitos e vereadores estavam a pressionar o Congresso Nacional para a extensão_ dos seus mandatos? Lembro-me que na ocasião, se não
me engana acredito que V. Ex' até colocou aqui, em um
diálogo registrado da tli.buna, que e-staria apresentando uma
prop~sta de emenda à Constituição, em que esse p-roblema
seria resolvido, porque _não iria prorrogar os màndatos dos
Prefeitos e Vereadores eleitos nas últimas eleições, mas previa_
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o aumento dos mandatos dos prefeitos que viessem a ser.
Bom, aqui há aqueles que irão ter mandatos acrescidos, no
caso são os Senadores a serem eleitos futuramente, ein 1994,
por seis anos-; os DepUtados Federais a serem eleitos em 1994,
também por seis anos. Mas, em especial, os Senadores efeitos
em 1990, que é o caso de 1/3 dos Senadores desta Casa,

teriam o seu mandato prorrogado por dois anos, fazendo com
que Senadores, tais como eu próprio, p8.ssásse"Iilos a ter um
mandato de dez anos. Ora, prezado Senador Ruy Bacelar,
eu que tenho tido aqui uma atuição rt10itas vetes Coiiiddente
com a de V. EX', como ainda ontem por ocasiãO do acordo
sobre a dívida externa, e também apoiei V. Ex• Do qllé--ãiz
respeito ã criação da CPI para o combate à corrupção e tenha certeza que, por esses exemplos, muitas vezes estaremos juntos- mas nesse caso não posso con.cordar, pelo menos
com os termos desses itens, e especialmente desse item que
prorroga a vigência dos mand~tos dos que foram eleitos· em
1990. Até porque, Senador Ruy Bacelar, na proposta de V.
Ex~ há uma redução do mandato do Presidente de Rep4_blica,
de cinco para quatro anos. Estou· de a~ordo que o mandato
do Presidente da República sefa reduzido para quatro anos,
para que se iniCie esse principiO de coincidência_ com os dos
Deputados Federais e dos Senadores. Mas, em assim sendo,
mais ainda teria eu argumentos para entào pérgunúir por que"
razão, se a maior autoridade do País teiá um mandato -de
quatro anos, deveriam ter Senadores mandatos de oito anos?
Senão seria o caso de renetirmOs a resPeito d·a- p-roPOslÇ.ãO
de terem os Senadores também mandatos de quatro anos.
Eu pensei, até, ·senador Ruy Bacelar, -em apresentar uma
submenda à proposta de emenda constitucional. Mas, daí,
verifiquei que seria niuitO diffcil a arltméfíCa;- aqui não- Coincide, porque, se eleitos em 98, Senadores com mandatos de
quatro anos, eles passariam a ter o término de seu mandato
no ano 2002, quando, pelo projeto de V. Ex~. haveria eleições
municipaís e eStãduais. Então, não- cóY1Ség'Ul Tn"ffóàuilr: -porque se o fizesse iria cOiriO qUe desvirtUar- mll dõs ·objetivos
que considero importante da sua emenda. Mas fiquef Com
uma grande dúvida, porque se trata de compromisso assumido
com eleitores. Expresso que pretendo Colher assinaturas. Sei
que talvez seja difícil convencer os Senadores. Avalio que
há um direito já adquirido com respeito a todos os eleitOs
por oito anos, mas, a partir das próximas eleições, pOderfainos
ter mandatos de Senadores_ de quatro anos. Por que razão?
Para que nenhum representante do povo;-eleito em _qualquer
época, se distancie muito, no tempó, de ser novamente avaliado. Como as coisas mudam rapidamente em uma nação em
permanente transformação como a nossa, quatro anos é um
período em que valores, atitudes, objetivos podem modificar-se muito. É claro que os Senadores mantêm suas linhas
principais, seus objetivOs principaiS, a- natureza de se-UCMátet~.
ao longo dos oito anos de seus mandatos. É a expectativa
que todos temos, e acredito que isso ãcorifeÇa.--MaS seria
muito inter.essante se pUdessem os s-enadores, a cada q_uªtroanos, ser novamente avaliados· pela população. Alguns países
mantêm o princípio -do recarr~que posSibiliiã a--põ:pliliÇ30,dois anos após a eleição, confirrilar ou rião o-man-dato -d_e
um representat:~te do povo. Isso seria um grande avanço. Não
minha proposta, exatamente, embora a considere extrema~
mente saudável. Mas, levando-se em conta, ainda, que o Mandato da maior autoridade do PaíS, na: pi'opo-sta, de V. Ex-.será de quatro anos, maior força de argumento existe para
que o de Senador também fosse por esse período. A única'
maneira de solucionai", aritineticamente, esse prOblema seria
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-eu próprio apresentar uma proposta para

em 1988 tivessem
um m,andato de apenas dois anos, para que aí os eleitos do
~no 2.000tiVess_em o _setipor quatro anos, e daí para frente.
Talvez seja um~ solução, essa minha proposta. Andaria muito_,-olivir a reflexão de v. Ex• a resPeitó; Será que-val.Soàr·
adequada à opinião públíca, aqueles que fios elegeram, que
um terço dos eleitos_ nesta Casa tenham os s_eus mandatos
prorrogados d_e oito para dez anos? Parece~me que não. Como
re_solyer? Então, apreciaria sua opinião a respeito.

O SR. RUY BACELAR - Senador Eduardo .Suplicy,
a raZão da nossa proposta de emenda nunca foi de prorrogar
mandato de quem quer que s-eja, muito menos dos Srs. Senadores, mas foi visar a coincidência de eleições em dois níveis,
federal e estadual e munidpal.
Daí, naquela primeira hora, nossa proposta de emenda
inicial para que houvesse a coinCidência, matematicamente,
achamos que o importante seria a coincidência a nível federal
e a nível estadual. E a maneira de lá chegar, já que havia
uin -clamói" nO-Congiesso,- oU pefo menos pof parte doS prefeitos e vereadores, no sentido de prorrogar os seus mandatos
por mais dois anos, achei por bem apresentar esta emenda,
fazer~do coin que os PrefeitoS eleitos_;_ porque ela teria uma
ãÇãõ~oquase--que imediata- em 1992- a eleição continuaría
em 1992- tivessem mandato de seis anos, havendo, então~
a coinCid~ncia das eleic;ões, _em 1998, _parâ governador, deputã.do_s eStaduais; prefeftõs e vereadOres. Para haver coíncidência a nível federal no ano 2000, a única maneirã qüe encontramos, matematicamente ou aritmeticamente, coino V. Ex•
desejã.i,_ foi prorrogar o mandato de um terço do Senado,
dos -senadores eleitos em 19'90, por mais dois anos. Sei quealguns dos Srs. Senadores, inclusive V. Ex;, se sentiriam m"al
em votar em causa própria. Mas se assim foSse, e se meus
companheiros do Senado achassem por bem aprovar essa nossa propOsta de emenda, haveria- uma solução, a de que os
Senadores eleitos em 1990 renunciassem a seus mandatos em
1998 dessem oportunidades aos suplentes, que viria-m, tanlbém, legislar nesta Casa importã:nte para o Pafs. No entanto,
eminente Senador, acredito que V. Ex' agora vai apoiar in
totum a nossa emenda à proposta de emenda, porque nela
não estamos prorrogando mais o mandato dos senadores elei- ·
tos em 1990. A coincidência de mandato, a nível federal,
j_á se dará agora em 1994, ~e acq~do como art. 1?:__
"Art. 1~' Serão coincidentes, a partir do ano de 1994,
as eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, Senador e Deputado FederaL"
Os senadores continuarão com oito anos, ã. não ser que
V. Ex~ queira; Como é nOs Estados Unidos, propor de imediato

também que o mandato de deputado federal passe a ser de
dois anos e o de senador, de seis ou de quatro. Parece-me
que é de seis.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permíte:me V. Ex• um aparte?
O SR. RUI BACELAR- Ouço V. EX' com prazer.
O Sr. c6·agas ROdrigues- Realmente, nos Estados Unidos o mandato de deputado federal é de dois anos e o de
senador, de seis. O de senador corresponde, assim, a três
vezes o_ período do mandato de deputado federal. E assim
era no Brasil~ Do iD:ício da República. O mandato de deputado
federal era de três anos, o de denador, de nove. Hoje, corresponde ao dobro: o mandato de deputado federal é de quatro
e o de senador, oito anos. A idéia de V. Ex~ de coincidência
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das eleições, de divididas em dois grupos, é válida. Apenas,
se V. Ex' me permitisse, discordo da maneira como se sugere.
Assim, querer que as eleições no Brasil se realizem, todas
elas, em dois momentos, considero, até certo ponto, uma
idéia válida. Mas terei oportunidade de me pronunciar, nesta
sessão, sobre o projet;o de V. Ex', que já está provocando.
esse debate, o que é altamente salutar.
O SR. RUY BACELAR - Agradeço o aparte e penso
nobre Senador Eduardo Suplicy, que V. Ex' poderia apresentar sua proposição. Acredito que eu a subscreveria para
reduzir o mandato de senador para quatro anos, mas não
ousaria propor a redução do mandato dos deputados federais
e estaduais para dois anos. Eu não teria essa. coragém. Mas,
o de senador, serei um dos subscritores de sua emend_a, se
V. E~ a propuser.
Concluindo, Sr. Presidente, gostaria de dizer que, nessa
emenda, não tenho dúvida, passarei a ter o apoio do eminente
Senador Eduardo Suplicy, pois não haveremos de prorrogar
o mandato dos senadores eleitos em 1990- e- riiUito menos
dos que foram eleitos em 1986. Há, sim, uma prorrogação-;mas com muita antecipação, para aqueles que forem eleitos
em 1994 para governador, vice-govemador, _4eputado estadual, prefeito e vice-prefeito. Esses, sim, eleitos em 1994,
terão mandato· de seis anos, para que possa haver a coincidência, a nível estadual, no ano 2000.
Em sendo assim, Senador Eduardo Suplicy, meus eminentes colegas, Senador Chagas Rodrigues, acredito que, com
essa emenda à Proposta de Emenda nl' 9, já que não há prorrogação nos mandatos de senador~ nem de deputado federal,
nem de governador, nem de presidente da república, e estamos, sobretudo, também respeitando o mandato do at_ual Presidente da República e do seu Vice-Presidente, acredito que
essa emenda, por ser boa para o Brasil, por ser boa para
a Nação, terá a acolhida necessária para a-suiUlpfõVação.
-

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex:' me concede a palavra
para um breve aparte?
O SR. RUY BACELAR- Concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Eduardo Suplicy - Em relação à emenda que
V. Ex~ acaba de anunciar, acredito ser possível colocar na
proposta de emenda à Constituição, feita por V. EX', a opção
de que, a partir de 94, os senadores eleitos venham a ter
um mandato de quatro anos. Não sei se seria hoje o últir.no
dia de apresentação de emenda.
O SR. RUY BACELAR - Hoje é o último dia.
O Sr. Eduardo Suplicy - Então, tenho que fazê-la de
pronto.
O SR. RUY BACELAR - Acredito que caberia a pro·
posta de V. Ex' porque serão coincidentes as eleições para
presidente, vice-presidente da República, senador, deputado
federal, em 1994, e, evidentemente, em 1998.
O Sr. Eduardo Suplicy - Quero fazer apenas uma indagação regimenta!: mesmo a emenda proposta de emenda r~q1,1_er
1/3 de assinaturas, no mínimo?
O SR. RUY BA(:ELAR - Requer 1/3 de assinaturas.
O Sr. Eduardo Suplicy - Haverá aí uma dificuldade
operacional.
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O SR. RUY BACELAR - Sendo assim Sr. Presidente,
Concluo a minha justificação em fe1aÇãO- ã esSã emenda à
Proposta de Emenda à Constituição N• 9, de 1991.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, antes de conceder a palavra ao orador seguinte, comunica à Casa que·o ex-Parlamentar e hoje MiniStro da Saúde,
Alceni Guerrat visita, neste momento, as duas Casas do Parlamento -brasileiro.
É o registro que a Presidência faz, neste inStante, enaltecendo, na sua presença, uma deferência ao Po<Jer Legislativo
brasileiro.
Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigu~~O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB-'-- PL Para discutir
sem revisão do orador.) - __ Sr._ P_residente, S~.__ SenitdQ~~~~
está em discussão a proposta de Eritenda à Constituição n~
9, de 1991.
''Discussão, em pririleiro turno, da proposta de autoria
do nobre Senador .Ruy Bacelar e outros Srs. Senadores,
que estabelece a coincidência de eleições para Presidente
e Vice-Presidente da República, Senador e Deputado
Federal, a partir do ano 2000, e, para Governador e
- Vice-Go-vernador, -Deputado Estadual e Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, a partir de 1998."

Sr. Presidente, quero, inicialmente,louvar o nobre Senador pelo fato de ter, com a sua emenda, provocado esse debate
que-se eStá fei'índo aqui no Senado.
Como democrata, respeito as idéi"a.S de todos, inclusive
dos Srs. Senadores, e me reservo, também, o direito de defend~[_l_!leus pontos de vista.
__
A idéia de coincidirem as eleições é válida. Muitos, até
defendem a coincidência geral, o que não tem o meu apoio.
Outros, como S. Ex•, o nobre Senador Ruy Bacelar, defendem
a coincidência das eleições de Presidente e V ice-Presidente,
Senadores_ e Deputados Federais numa data, e as eleições
estaduais e municipais em outro ritõmento.
S. Er, partindo desse pressuposto - c_oincidência das
eleições - teve de admitir, na sua proposta de emerida, óra
a redução de mandatos, ora a prorrogação.
Sr. Presidente, lamento, nessa parte, discordar de S. Ex'
l'fã<? aceito, em nenhuma hipc?tese, que mandatos de poHticos
eleitos para um determinado períoào, e eleitos pelo povo,
possam ser objeto de extensão, de ampliação.
. Por outro lado, acho que o nobre autor, cujo espírito
público conheço e admiro, está sendo muito otirilista. "S. Ex•
cogita de eleição para Presidente da República a partir do
ano 2000, sem levar em conta que o País pode adotar, pela
vontade soberana do povo, um novo sistema de Governo,
vale dizer, o sistema parlamentar ou o parlamentarismo.
No parlamentarismo, é da lógica do sistema que os mandatos presidenciais, tratando-se de república parlamentarista,
sejam mais longos que aqueles de Chefe de Estado em sistema
de república presidencialista.
_E vou mais longe. Há um plebiscito previsto para 1993,
quando o povo brasileiro será chamado a decidir não apenas
sobre sistema ou regime de Governo -como dizem_ outros;
não apenas entre presidencialismo e parlamentarismo, mas
o povo será chamado a decidir também sobre forma de Governo. Vale dizer: entre república e monarquia.
-o

-
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Se estabelecXrmos no art. 2~ do Ato das Disposições Cons-

tituciOnais Transitórias que "nO dia 7 de setembro de 1993
o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma (república
ou monarquia constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) que devem vigorar no País"
e acabo de ler o art. 2Q, caput, como podemos votar urna
emenda ã Constituição estabelecendo que o Presidente da
República a ser eleito no ano 2000 deverá também ser eleito
com os Srs. Senadores e Deputados Federais?
Não sabemos se no ano 2000 teremos DQ País parlamentarismo ou presidencialismo, e se teremos a rep~bli_ca parlamentarista ou uma monarquia, que, necessariamente, se vier,
pela vontade do povo, terá de ser, também, parlamentarista,
. porque monarquia e presidencialismo são termos que se repelem.
Essa é a primeíra observação que fas:t? ~obre a iniciativa
do ilustre Senador pela Bahia. 0- art. 2" da proposta, diz
que o mandato do Presidente e do Vice-Presidente da República é de quatro anos, e terá início em 1" de janeiro d~
ano seguinte ao da sua eleição. Seria o próximo. Na Fraiiça,
o Presidente da República, no sistema parlamentarista, tem
mandato de sete anos. No parlamentarismo, não aceito mandato de quatro anos para o Presidente da República. E no
presidencialismo, s·e-também depender de mim, o Presidente
da República não- terá mandato superior a 4 anos.
O mandato do Presidente e do Vice-Presidente da República a serem eleitos em 1994 será- de seis anos, diz o § 2"
do art. 2", da Proposta de Emenda.
Se estivemios em uma república parlamentarista, muito
bem. Mas não sabemos se continuará, para infortúnio deste
País, o presidencialismo, com as suas crises, os seus golpes,
o seu personalismo, enfim, com tudo isso que tem sido, por
que não dizer, uma desgraça permanente neste País.
O art. 3" diz que a representação de cada estado e do
Distrito Federal, no Senado Federal, será integralmente renovada de oito em oito anos, a partir do ano 2000.
Confesso, Sr. Presidente, que me inclíno por mandatO
senatorial de seis anos e de deputado federal de três ano·s.
De seis anos é o -m:an-dato de senador na pátria do presidencialismo. O que há de bom no presidencialismo no~e-ame
ricano, não trazemos p-a:ra cá. O que há de ruim vem, e vem
mal adaptado.
Aqui, como disse antes em aparte, o mandato de senador
já foi de nove anos n·o- início da República e o de deputado_
federal de três anos. Depois, -ãumentamos o de deputado
federal para quatro anos e reduzimos o mandato senatorial
para oito anos. Nos Estados Unidos o mandato de deputado
federal é de dois anos.
Defenderei, no seio da minha bancada, mandato para
senador de seis anos e ·para deputado federal de três anos.
Leio no§ 1" do art. 39: "o mandato dos senadores eleitos
em 90 para um período de oito anos será acrescido de. dois
anos. Registre-se que S. Ex~, pelo seu espírito público, não
está cogitando de aumentar seu mandato pessoal. Porque quer
atingir a coincidência é que chega ao ponto de admitir a ampliação do mandato-dos senadores eleitos em 1990. Mas, Sr.
Presidente, por uma questão de princípio, nãO aceito, em
hipótese alguma, que um representante eleito pelo povo para
exercer um mandato num--determinado período possa, mesmo
através de emenda à Constituição, ter o setf Iiiand:ito ainpliado.
-!farnbém o art. 4' diz que o mandato dos deputados federais a serem eleitos em 94 será de seis anos. Pelas i'azões
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já eXpostas, eu não aceitaria mandato de seis anos para deputado federal.
De modo que, Sr. Presidente, louvo a iniciativa de S.
Ex•, porque dá margem a este debate. Sei que S. Ex~ está
convencido de que a coincidência das eleições em dois momentos é salutar para o País.
Mas, lamentavelmente, pelas razões aqui aduzida_s, eu
não poderia apoiã:r a-iiikíativa-dOTiuSfi"e Senador Ruy Bacelar,
morm~nte, neste instante, antes do plebiscito. Devemos, em
primeiro lugar, realizar o plebiscito. É preciso_ que o povo
se pronuncie. Eu, como defensor da república parlam~n.ta
rista, votarefnesse sentido. Mas não_seio que o povo brasiieuo
irá, em sua soberania, decidir na manifestação plebiscitária.
Assim, Sr. Presidente, por todos esses motivos, lamento
não poder, nesta oportunidade acompanhar o nobre e ilustre
Senador pela Bahia, Ruy Bacelar, primeiro signatário da
emenda que acabo de examinar.
Durante o discurso do Sr. Chagas Rodrigues o Si'. -Mau~
iii Benevides, Presidente, deixa a cãdeira da presidência,
que é o_cupada pelo Sr. Dirceu Carneii'O, l" Si!CietáriO. O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Continua em
discussão. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira discuti-la, encerro adiscussão.
- Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 19 SecretáiíO~
É lida a seguinte:
__ _
-EMENDA (DE PLENÁRIO) OFERECIDA
À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÁO N• 9, DE 1991
Estabelece a coincidência de eleições para presidente
e vice-presidente da República, senador e deputado federal, a partir do ano de 1994, e para governador e vice-governador de estado e Di!!lt_rito Eederal, deputado estadual,
distrital, prefeito, vice-prefeito e vereador, a partir do
ano 2000.
EMENDAN'1
As Mesas da Câmara dos Deputa<fos e do Séflado Fede,ral,
riOs ten'n"os do§ 39 do art. 60 da CoriStituição Federal, promulgam a seguinte eme:O.da ao texto constitucional:
Art. 1" Serão coinciden_t_e_s, a partir do ano de 1994,
as eleições para presidente e vice-presidente da República,
senador e deputado federal.
Art. 29 O mandato do presidente e do vice-presidente
da República é de quatro anos e "terá início eni 1" de janeiro
do ano seguinte ao de sua eleição~
Parágrafo único. O mandato do presidente e vice-presidente da República, eleitos em 1989, é de cinco anos.
Art 3 9 Serão coincidentes, a partir do ano 2000, as
eleições para governador e vice-goy_~rnador de estad9 e do
Dis~rito Federal,_deputado estadual e distrital, prefeito, vieeprefeito e vereadores.
_ Art. 4" O mandato dos governadores e vice-governadores de estado e do Distrito Federal, deputados estaduais
e distritais, a serem eleitos em 1994, será de seis anos.
-Justificação
Confa-Proposta de Emendi à-CoitStituiÇão é 9, (ie 1991,
da qual temos também a honra de ser o primeiro subscritor,
abriuRse a discussão SC?bre a necessidade inadiável de estabele-
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cer-se acoincidência-daseleiçõesno Brasil. Debates se sucederam nas duas Casas do Congresso e na Sociedade, dedicando
a imprensa várias reportagens sobre o assunto. Inúmeras su-
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Essa prisão aconteceu no dia 27 de abril de 1991, portanto,
_ há três meses, e nenhuma providência foi tomada para libertar

esses 11 garimpeiros e quatro garimpeifas. A referida priSãoocorreu na pista Novo Horizonte e nem a autoridade venezuelana, nem a autoridade brasileira sabem se essa pista está
ou não dentro do Brasil. Mesmo com essa dívida, a juíza
do distrito de Hiacucho aceitou a denúncia e está incriminando
esses 15 garimpeiros. A denúncia é bastante grave, porque
eles estão sendo acusados de tráfico de armas, invasão territorial, exploração minerai indevida e depredação do meio amcidência de eleições, a nível federal, a partir de 1994 e. num
biente.
Segundo as leis daquele país, para esses crimes cabe uma
segundo estágio, a- nfvéf estadual e municipal, a partir do
ano 2000.
pena mínima de 15 anos e são apenas garimpeiros que estavam
na mata trabalhando na procura do sustento de suas famílias,
Esperamos que a emenda mereça a acolhida dos nobres
parlamentares. --Senador Ruy Bacelar - -Nabor Júnior porque em Boa Vista não há e!J!.prego, não existe um programa
Oziel Carneiro- João Calmon- Coutinho Jorge - Alexanagropecuárlo que leve essas famílias ao interior para t_rabalhar
na produção.
dre Costa - Júlio Campos - Divaldo Suruagy - Marco
Maciel- Pedro Simon- Humberto Lucena- Onofre Quinan
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos aqui hoje
- Esperidião Amin - João França - Josaphat Marinho,
fazendo um apelo veemente ao Sr. Ministro· das RelaÇ-ões
em apoiamento- Nelson Wedekin- César Dias- Márcio
Exteriores, para que se empenhe na libertação desses garim:Lacerda - Mansueto de Lavor - Jonas Pinheiro - Maurício peiros, que· estão já há três meses detidos, junto com _outros
Corrêa - Irapuan Costa Júnior - Amir Lando - Francisco
presos de alta periculosidade. Não sei através de que mecaRoUemberg - Teotónio Vilela Filho - Elcio Alvares - Aureo
nismo jurídico, mas talvez um indulto consiga libertá-los o
Mello.
mais rápido possível. Hoje estamos aqui fazendo uma condenação até anatemática cotn o que vem sendo feito com esses
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro'j ..:.;_· Encerrada
garimpeiros
na Venezu~la ..
a discussão, com a apresentação de emenda, a matéria volta
Foi criada uma Comissão Especial de Fronteiras pelo
à comissão competente, que oferecerá paiecer no prazo imPoder Legislativo de Roraima, através da Assembléia Legislaprorrogável de 30 dias.
tiva, formada pelos Deputados Édio Vieira, Renan Beckel
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 5:
e_ Vera Regina. S. Ex~$ .estiveram hasteando a Bandeira NacioDiscussão, em primeiro-turno, da Proposta de Emenda
nal nessa pista novo Horizonte porque, segundo infofi!laÇões,
à Constituição n9 10, ·de 1991, de autoria do Senador
a pista é brasileira. Os garimpeiros estavam realmente trabaMarco Maciel e outros Senhores Senadores, que acres- lhando nela e as autoridades v~nezuelanas. através do seu
centa parágrafo ao art. 159 e altera a redação do inciso
exército, fiz-eram uma incursão na seiva - ainda com muitas
II do art. 161 da CónStffuição'Federal (5' sessão de discusdúvidas - e levaram presos os garimpeiros, metralharam os
são).
aviões, arrombaram e_ roubaram os minerais que eles haviam
extraído.
Em discussão a propOsta, em primeirO turnO. (Pausa.)
Eu gostaria, na tarde de hoje, usando e. tribuna, já pela
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
segunda
vez. de solicitar ao Ministério do Exterior que faça
Encerrada·a discussão, a matéria retornará oportunamenum trabalho junto à Embaixada brasileira na Venezuela, no
te â Ordem do Dia, em fase de votação.
sentido de libertar os nossos garimpeiros.
Quero dizer aos-s-enhores que estão aqui em plenário
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - !'assa-se à
que a Deputada Vera Regina e o Deputado Édio Vieira estivevotação do Requerime'nto n9 311, de 1991, de ~!'_géncia, lido
ram no local. O Deputado Renan Beckel não está aqui preno E:kpediente, para o Projeto de Lei da Câmara n9 30, de
sente, mas está, também, junto conosco e com o Líder da
1991.
Usagal, Sr. José AltiD_O, entrando em contato com a Comissão
Em votação.
..
de"
Relações Exteriores, através do Senador Irapuan Costa
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram- -püin3.nêCefJúnior, para que a referida comissão se empenhe junto ao
sentados. (Pausa.)
Ministério do Exterior para resolver a questão.
Aprovado.
É o que eu gostaria de relatar na tarde de hoje.
A matéria a que se refere será incluída na Ordem do
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.

gestões, verbais ou escritas, nos foram encaminhadas, na tentativa de aprimorar a idéia original.
Outras propostas também foram apresentadas. ,
A presente emenda é, pois, o resultado de novos estudos
em virtude das idéias surgidas que chegaram até nós. Grande
parte dela decorre de sugestão do ilustre Deputado Roberto
JeffeiSon. É, realmente, mais produtivo estabelecer-se a coin-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -·Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia, volta-se à-lista de oradores.
ConCedo a palavra, como Uder, ao Senador César Dias.
O SR. CÉSAR DIAS (PMDB - RR. éoiiwUdú~-Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, com a concessa venia do nosso
Líder Humberto Lucena, gostaria de. exte mar, na tarde de
hoje, mi~a preocupaçãó--com a prisãO- de 15 garimpeiros
na fronteira do Brasil com a Venezuela.

O SR. PRESIDENTE (Dirceil Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Mauricio Corrêa, que falará como
Líder.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. ComoLíder
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, há poucos dias, fiz um-pronunciamento da tribuna do Senado, a respeito da grevç qos funcionários da Empresa de Correios e Telégrafos. Salientei â época,
que o salário médio de cada funcionário era em torno de
55 mil cruzeiros.
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Com o diálogo, que foi possível s_er reaberto através de
uma comunicação que o Ministro Jarbas Passarinho fez, em

meu nome, ao Dr. Rocha Lima - Presidente da ECT concluiu-se, afinal, o entendimento. Na verdade, esse entendimento foi quase que insignificante para os carteiros de um
modo geral, e para os outros funcionários; mas serviu como
antídoto para ·conjurar aquela greve existente. Muito beml
Durante a greve, segundo alega o Sr. Rocha Lima, teria hivido
excesso por parte de alguns grevistas, vale dizer, alguns'bens
públicos, como postos dos_ correios e viaturas, teriam ?ido
danificados.
Em decorrência desses fatos, S. s~ determinou a demissão
sumária de vários funciOriáriOS dos qJrreios. Novamente,
compareci, jUnto com dois Deputados Distritais, para dialogar
com o Presidente da ECT, e S. s~ nos garantiu que, a-partir
daquele momento em que nos encontrávamos lá- salvo engano, dia 16 de junho passado-,- as demissões irfam se(pàràlisadas. E, logo em seguida, contrarian49 a _afiriTiação de S.
S! elas continuaram. No dia em que essas demissões se dim.ensionaram, os carteiros -se reuniram em frente â sede geral
dos Correios, e houve uma manifestação dos funciOn-ários
com adesão de líderes sindicalistas e o Presidente da ECT
determinou o fechamento de um prédio público, o da sede
central dos Correirós e Telégrafos.
Quando tomei conhecimento dessa medida, imediatamente me dirigi ao estabelecimento público, que é a ~mpresa
de Correios, mas, fe1izmente quando lá cheguei, o Presidente
já tinha determinado que uma porta lateral fosse aberta.
Sr. Presidente, desde essa época temos tido um difícil
acesso ao Sr. Rócha Lima. Tfata-se de um homem inteiramente avesso ao diálogo, um adminiStrador ali coJocado pelo
Sr. António Carlos Magalhães, que lhe segue a linha dura,
a linha cruel de tratamento com relação- aos direitos reiVíriai-catórios dos trabalhadores, e trezentos modestos trabalhadores dos Correios estilo dlspensados.
Por mais que tentásserrio-s -dialogar com 0-Pr~Sidente da
ECT, mais S. S' resistia a· q-ualquer tipo de readmiss-ão.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero deixar aqui uin
protesto pela forma desumana e injusta com que S. ·s~ está
tratando aqueles empregados que reivindicavam direíto -inais
do que natural, mais do_ que justo, ten do em vista a agrura
desse miserável salário" que -eS-tão recebendo. E, agora, 300
deles foram demitidos sumariamente. Inclusive uma senhora
grávida de cinco meses.
_ __ _
_ __ _
Sr. Presidente, a ComisSãO de Trabalho da Câmara dos
Deputados tem interferido, para encontrar uma solu_ção. Eu
mesmo estive lá no sábado passado, novamente, com a interferência do Ministro J arbas Passarinho, pois quando para lá
me clirigro Presidente daquela· empresa não se encontrava.
Recusaram~se a fornecer-me o número- de seu telefone, mas,
por fim, o Ministro o localizou e, em seguida, me telefonou
para o prédio dos CorreiOs, dizendo-me que, dentro de dez
minutos, o Presidente atenderia o meu telefonema em sua
casa. E os funcionários esfavain em frente ao prédio dos Correios. Liguei, depois de dez ou quinze minutos, ea-s-ua Serihora
me informou que o Presidente iria demorar um pouco, pois
tinha saído para fazer umas compras para sua família.
Sr. Presidente, fiquei nO pi'édio dos Correios durante
três horas, aguardando o Presidente, para tratar de uma questão da maior importâilda. O que quero dizer é que esse Presidente tem impedido o ing"iessc;> de Parlamentares da Comissão
de Trabalho da Câmara dos Deputados, para com ele dialogar.
Eu não vou mais lá, a não ser quando receber uma detenni~ .
1
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-nação superior, ou através até de uma decisão judicial, porque
no dia cm que ele adotou esta firme atitude de impedir que
entrassem ali, talvez, Sr. Presidente, eu até tivesse cometido
um ato de violência, contra meus prinCípios, que era o- de
romper aquela vidraça e entrar no prédio, porque se trata
de um prédio público. E, ademais, os carteiros e funcionários
estavam retidos. Não digo presos, digo detidos, exatamente,
no subsolo do prédio dos Correios.
A Comissão de Trabalho, de Administração e ServiçO
Público da Câmara está preparando uma representação crimi-nal contra o Sr._ Rocha Lima. Neste momento difícil da vida
pública, permanece na administração dos Correios um homem
que tem aquela mesma filosofia, segue aquela mesma cartilha
da ditadura, quando não havia diálogo, quando não havia
entendimento. Hoje, quando esperávamos que um--homem
da estatura de um dirigente de uma empresa como aquela
pudesse dialogar com os trabalhadores- que, nesse estado
de penúria-em que estão, apenas entraram em greve porque
não têm como sustentar suas famílias - fomos colhidos com
eSsa dispensa inusitada, injusta e desuinana de trezentos trabalhadores.
Sr. Presidente, a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara convocou o· Sr. João
Santana, que é hoje o Ministro da Infra-Estrutura e, portaritO,
hierarquicamente superior ao Sr. Rocha Lima, Presidente da
ECT. Seguramente, S. Ex~ recusará o corrij)arecimento, como
aconteceu anteriormente. Na semana que vem, tomarei providências as mais severas possíveis, no sentido de, em primeiro
lugar, entrar em entendimento com as autoridades conscientes
deste País, para que não demitam esses funcioriáríos, poi-que
durante a fase da greve a lei assegura que não podem haver
dispensas, salvo por justa causa. E esse homem, imperdoavelmente, determinou a demissão sumária de trezentos traba~
lhadores; embora tivesse assumido o compromisso, conosco,
de __ que não o faria. Trata-se, portanto, não 56 de descum~
primento da palavra, mas de desobediência às normas trabalhistas em pleno vigor. É preciso qu-e haja, portanto, uma
punição a esse dirigente irresponsável, desumano que traz
consigo aquele _mesmo propósito que norteava o regime passado: o de proseguir, de não respeitar as leis, de não admitir
que haja diálogo e entendimento com as classes trabalhadoras
que atravessam o maior sofrimento neste País.
_Sr. Presidenle e Srs Senadores, quero deixar bem claro
o meu protesto, a minha irresignação, o meu desconfortÕ
de ter tido diálogo com um homem que, infelizmente, não
cumpre as suas obrigações, não está absolutamente à altura
de desempenhar essa alta missão. Estou disposto a dialogar
com quem quer que seja, a debater com quem quer que seja
que queira defendê-lo, para comprovar todas essas acusações
que faço neste momento.
Esse homem merece ser responsabilizado, imediatamen~
te, pela crueldade do tratamento que está dando, neste instante, a humildes, a indefesos, a pobres trabalhadores.
Sr. Presidente, é um protesto que lanço neste momento,
esperando que na próxima semana tenhamos uma posição
do Governo, no sentido de determinar imediatamente a exo~
neração desse homem, sob pena de termos que instaurar,
aqui, uma comissão_ parlamentar para dar a nossa resposta,
na plena democracia, a um homem que, predisposto a regras
ditatoriais como um títere, não obedece não só aos sentimentos humanos, não só à lei, mas nem mesmo ao dever
de civilidade.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito bem! (Paumas.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Amir Lando. (Pausa)., '
S. Ex~ não se encontra presente.
-- Concedo a palavra ao nobre SenadOr Jonas Pinheiro.

O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, s~s e Srs. Sen_adores,
encaminho à Mesa, nesta tarde, um projeto de lei, que reputo
da maior importância ·para o País, pois que, convertido em
lei, significará o mais efetivo instrumento guardador e__zelador
do património da União e, por conseguinte, da soCiedade,
relativamente aos recursos naturais, constitucionalmente de
sua propriedade e domínio.
Quero chamar a atenção de V. EX's para o fato de que
aquilo que, no passado, foi prerrogativa do Congresso Nacional, a edição de decretos para lavra e pesquisa mineral, hOje,
surpreendentemente, encontra-se na alçada e competência de
um órgão técnico, melhor dizendo, de um chefe de divisão
do Ministério da Infra-Estrutura. Não é prudente que tal situação assim permaneça, na dependência da vontade, ou.- do humor, de uma pessoa, pois que, envolvendo interesses económicos gigantescos, expõe a integridade dessa pessoa, qualquer
que seja ela, às mais violentas e vantajosas tentações.
Assim, preocupado com tal sitUação, ocorre-me avocar
para a responsabilidade do Congresso Nacional, insuspeito,
com a participação s_olidária da sociedade, autofízar a pesquisa, lavra e exploração de minérios, nunca dispensada a audiência do DNPM, entretanto, como órgão de consultaria.
Creio que V. Ex~$ entendem como entendo a mag~itude,
a dimensão macro da questão, objeto do projeto ae 1ei ora
encaminhado para análise e consideração, darão o apoio indispensável à sua transformação em lei.
__
Tenho a convicção de que, assim procedendo, estaremos
justificando, de forma honrosa o mandato que o povo, Soberanamente, nos conferiu para: defender os s-eus interesses da
forma mais transparente possível.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Catneíto)= :A proposição
de V. Ex~ será anunciada na próxima sessão.
~
Concedo a palavra ao nobre Senador "Ruy Bacelar. (Pau·
sa.)
·S. E~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Teotónio Vilela
Filho. (Pausa.)
·
S. EX' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
(Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sts. Senadores,
o Brasil, infelizmente, continua a apresentar algumas reãlidades que o caracterizam como o famigerado país dos paradoxos.
Embora estejamos, por exemplo, entre as dez maiores
economias do mundo, grande parte de nossa população vive
na miséria, e nossa distribuição de renda é considerada, pelo
Banco Mundial, como a terceira mais injusta do mundo. Nesse
particular, ficamos atrás apenas de duas nações de pequena
importância econômiça: Honduras e Serra Leoa. Nossa distri-
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buição de riquezas é pior que a de _todos os demais países
do mundo, inclusive nações muito pobres, como Bangladesh,
Uganda e outras.
_Na "áréa de- saúde, ã:O fado de gràndes àvanços,· comO

arealizaÇãõ de t_ra!}splantes de diversOs· ófgãos e Oülras int_er-.
venções e tratamentos complexos e delicã.dos, vemos ressurgirem doenças que eram consideradas extintas, como o dengue, a cólera e até mesmo a febre amarela, que, segul)dO
notícias recentes, está chegando em nosso território a pãrtir ·
das fronteiras com a Bolívia.
A agricultura, nesse panorama, não haveria de constituir
uma exceção. Apesar de já termos sido considerados como
o provável celeiro do mundo, graças à grande quantidade
de_ máo-de~obra e às excelentes condições climáticas de que
desfrutamos, nossa produção agrícola vem caindo, a renda
do campo vem sendo progressivamente transferida para acidaM
de, os brasileiros subnutridos contam-se aos milhões, e ainda
por cima teremos que importar, este ano, alimentos dos quais
somos tradicionais produtores.
Isso é muito-preocupante, especialmente porque o incentivo à agricultura é provavelmente o caminho mais fácil para
sairmos da crise em que nos encontramos.
São inúmeras as vantagens que um setor agrícola produtivo traz para a economia de um país como o nosso: em primeiM
ro lugar, dá ~mprego ao homem do campo, inibirtdo o êxodo
rural e evitando o iildesejável crescimento -da população miserável que habita a periferia daS cidades.
A4emais, o aumento da produção agrícola barateia o
preço dos alimentos.
Pa mesma forma, a produção voltada para a exportação
aumenta nossa receita internacional, gerando divisas.
Finalmente, ao gerar riqueza e renda, o crescimento do
setor agrícola estimula a expansão do c_om.ércio e çria consis·
tente demanda industrial.
Apesar de todas essa_s vantagens, não tem sido possível
ao setor agrícola desenvolver suas potencialidades, para favoM
recer tal desenvolvimento.
Mesmo nos anos em que o setor agrícola prosperou e
produziu suas famosas supersafras, a capitalização dos produM
tores e a modernização das relações de produção envolveram
quaSe qUe exclusivamente aqueles que se voltaram para as
culturas de exportação, como o caso da soja, ou para a cultura
de produtos com demanda garantida por programas governamentais, como a cana-de-açúcar.
· Desse modo, mesm9 na época de crescimento do scitór,
muitos. alimentos indispensáveis à mesã. do brasileiro tiverarri
sua produção diminuída, colho resulfado, entje outro_s fatore-s,
da interferência governamental no controle de seus preços,
em busca da contenção dos índices inflaciOnários.
Em 1990, no entanto,~ s_i_tuaç_ão piorou, pois não se conseguiu manter nem seqUer o nível ae produção obtido após
alg-uns atias de cresciinento ·do setor. A safra, que em 1989
chegou a atingir 71,8 milhões de toneladas, não passou, em
19g0, de 56,1 milhões de toneladas.
Diga-se, de passagem, que' não houve grandes probl"emas
climáticos qUe justificassem tal resultado negativo. A quebra
da safra decorreu exclusivamente pelo não fornecimento de
crédito para as plantações na hõra certa; que, quando o forneceu, o· fez em volume insuficiente e taxas de juros abusiVaS,
e que deixou de lado a (X> lítica de preços mínimos que tradicionalmente é Utilizada para equilibrar financeiramente o set.or
agrícola.
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O resultado é conhecido. o·srasil vai gastar, cite ano,
pelo menos um bilhão e seiscentos milhões de dólares com

exploração das fraquezas e dos vícios de nossa população,
como se os jogos de azar fossem apenas fonte de prazer.
a importação de arroz, feijão, milho, soja e trigo. É de se
O Cardeal,Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio
perguntar: será que não teria ficado mais barato fornecer
Sales, com muita propriedade, qualificou o jogo como nüin
tempestivarnente o crédito demandado pelos agricultores? Isimportante fato r de decomposição moral", lembrando que
a grande discussão sobre a sua legalização se dá justamente
so_ s_em mensurarmos o imenso prejufi:o social causado pela
má situação económica do campo.
·_ _ num momento em que o País acha~se ''mergulhado numa
inacreditável onda de cOrrupção moral", com a divulgação
Felizmente, a situação ainda é reversível, desde que, é
claro, se pretenda revertê-la. Para tanto, é precisõ que a socieqUase diária de escândalos que estarrecem o Governo e a
Nação. Com a autoridade e a experiência que seus setenta
dade se conscientize da contribuição fundam~ntalque o setor
anos e sua int~nsa e exemplar atividade pastoral lhe conferem,
agrícola pode dar à recuperação económica do nosso País,
Dom Eugênio diagnosticou corretamente _que boa parte dos
e exija do Governo Federal a correção dos rull!os de sua
política para a agricultura.
_
gravíssimos problemas que hoje ns afetam vinculã~se à dissípaÉ preciso, por sua vez, que se faça uma i"eviSâõ--global
ção de valores éticos da sociedade brasileira, transgredidos
de todos os pontos de estrangulamento que estão impedindo
a todo instante.
o desenvolvimento do setor, como a falta de financiamento
Em recente artigo, intitulado "O que está por trás do
suficiente para os agriCUltores, a prática de juros insuportáveis- jogo"~-publicado no Jornal do Brasil, recorda Dom Eugênio
e o pesado ônus tributário que sobrecarrega os produtos_ agríque, no início dos anos quarenta, alastrava-se por todo o
colas.
País intensa movimentação em favor do jogo, lançando mão
O esvaziamento do setor agrícola de nosso País não pode
de argumentos falaciosos idênticos aos que hoje têm sido apreinteressar a nenhum brasileiro preocupado com a recuperação
sentados. Por essa razão, diz ele, mesmo contrariando íntede nossa economia e comprometído com a busca de melhores.. resses do governo ditatorial da época, o Episcopado da Províncondições de vida para a maioria esmagadora de nossa popucia eclesiástica de São Paulo divulgou, em novembro de 1942,
lação.
uma "Carta Pastoral sobre o jogo, a dignidade da família
e a defesa do Brasil". Esse documento, cuja divulgação chegou
Um setor agrícola forte é um dos pré-requesitos indispena ser proibida, trata dos jogos "de azar", "que substituem
sáveis à redenção económica e social deste País que, como
pela paixão a razão, arrastam os homens menos capazes de
lembramos no início, já foi chamado de celeiro do mundo.
se dominar, seduzem as massas, servem aos exploradores da
A falência da agricultura brasileira pode ser o caminho
mais curto para a falência do Brasil. Não podemos -deixar
boa fé e da ambiç_ão". O jogo, diz a Carta Pastoral, "além
que isso aconteça.
de fomentar a prostituição, ateta um elemento básiCO-da sociedade- O- trabalho, insinuando a miragein dos ganhos fáceis'~.
Era o que tinha a dizer. Obrigado. (Muito bem!)
A atualidade do documento pastoral de 1942 é surpreenO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~ Concedo a
dente,
Srs. Senadores. Nos anos quarenta, também se defenpalavra ao nobre Senador Marco Maciel.
dia a legalização dos cassinos com o argumento, hoje tão
O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronuncia o seguinenfatizado, de que uo jogo pode ser uma fonte de rendas
te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, durante os
públicas destinadas a obras de assistência social". E,já naquela
últimos quarenta e cinco anos, desde sua proibição, em abril
.época, os bispos afirmavam que "oficializar ou regulamentar
de 1946, pelo então Presidente da República Eurico Gaspar
o jogo"(... ) criava, "ao mesmo tempo, novos e piores casos
Dutra, o tema da legalização dos cassinos no País tem sido
de assistência social'', muito embora as conseqüências· de sua
controverso e polêmico.
.
..
liberalização fossem, então, mi..iito menos graves- dO que agora.
Tramitam, hoje, no Congresso Nacional, diversos projeCostuma-s_e, hoje, minimizar o rol das conseqüências netas de lei sobre o assunto, que vêm provocando grande destafastas e supervalorizar as vantagens da legalização dos jogos
que em toda a imprensa.
de azar no País. Por isso, devemos sempre ter em mente
Inúmeros artígos sobre liberalização dos jogos de azar
que o jogo tem subprodutos entre os quais se incluem o tráfico
no País têm sido publicados, Sr. Presidente, dando-nos a sende drogas, o lenocínio e a abertura de um espaço cada vez
sação de que a volta do jogo passou a ser, de repente, priorimaior para o crime organizado, e que os cassinos não trazem
dade nacional. Busca-se, insistentemente, tomar possível a
nem os lucros nem os benefícios enormes que são apregoados,
instalação legalizada da alta indústria do jogo d~ azar no Brasil,
Deve-se admitir que é difícil enumerar as vantagens que o
sob a duvidosa. al_egação de que isso seria fato r de desenvoljogo trouxe para o Brasil durante o período em que aqui
vimento económico, pois favorece _o tudsnio, cria empregos
foi permitido e, se fosse hoje tão bom para as cidades onde
e viabiliza inVestimeritos na área social.
há cassinos, Atlantic City, a meca do jógo nos Estados Unidos
Pelas entrevistas e artigos dos_ defensores dessa iniCfativa,
da América, não teria estado, há bem pOUco tempo, praticatem-se a impressão de que o dinheiro das roletas seria capaz
mente à beira da falência.
de financiar, sem nenhum risco, o progresso que tanto almejaConvém, portanto, Sr. Presidente, nos mantermos alertas
mos. Argumentos como os de que as cidades renascerão, nucom relação a argumentos que parecem não ter base muito
merosos empregos serão criados e de que virão capitais de
sólida. É ilusão esperar que os cassinos sejam capazes de
fora para investimentos no País ajudam, sem dúvida, a criar
gerar receitas apreciáveiS para o Estado, sobretudo se sujeitos
uma atmosfera favorável junto à opiniãO pública nacionaL
à baixa taxação pretendida pelos interessaaos em implantar
próprio capital estrangeiro, que é tão discriininado
e explorar essa atividade no Brasil. É também ilusão _achar
quando se trata de criar empregos e desenvolver a_tividades
que o turismo nacional receberá um grande influxo com a
produtivas- sob a alegação de explorar o trabalho dos brasivolta do jogo em cassinos, já que eles existem em maiS de
leiros e remeter lucros para os países de origem - parece
115 países do mundo, e nada haveria de excepcional em sua
agora totalmente bem-vindo, quando se trata de permitir a
instalação no _País.
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É inegável, porém, Srs. Senadores, que os cassinos tiram
recursos de ~mitos em beneficio de poucos, e que o custo
moral do VÍCIO é extremamente elevado. Os efeitos negativos
da miragem da sorte serão muito ritais graves se aliados à
recessão, ao desemprego e às difíceis condições financeiras
em que vive a população brasileira neste período particularmente difícil da vida nacional.
O GOverno Federal já declarou que não vai interferir
na tramitação do assunto, deixando a decisão a cargo do Poder
Legislativo. Em momentos como este, ã.umenta 'SUbsfancialmente _a nossa responsabilidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pois da decisão a ser ãqU.i fornada dependerá, certamente,
o bem-estar social de muitos brasileiros. Devemos; portanto,
promover no CongreSso Nacional um amplo debate e fazer
uma profunda reflexão sobre o assunto, antes de tomarmos
a difícil decisão de permitir ou não a legalizçaão dos jogos
- -de azar no País.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Preside-nte. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores~ creio
ter motivos suficienteS para me preocupar com- eiS i-esu-Itados
da nova política de liberalização das importações brasileiras.
Preocupação que não é minha somente, mas tainbém é Compartilhada por renomados econo:r:nistas que vêem~- afê- agora,
um tremendo fiasco nas medidas ofiCfaís de abertura económica e modernização índustrial.
Com efeito, Sr. Presidente, se o priilcipã.l Objêtivo da
nova política tarifária era·--cõiltribuir paia a reestruturação
do nosso parque industrial, por meio da importação facilitada
de bens de capital e de uma saudável concorrência dos produtos estrangeiros, que pudesse baixar o preço e aumentar a
qualidade dos nacionais, até agora não se viu nada disso.
Nem a nossa indústria se moderniza, nem os nossos produtos
melhoram, nem baixam os seus preços.
_
Além disso, a importação de insumos industriais nos últimos 12 meses caiu 1,5%, enquanto a enúad3. de bens de
consumo, na sua grande maioria classificados como supérfluos, cresceu 25%. Depois do leite argentino, que já entrava
no Pafs por força de acordos comerciais, os automóveis_ lideram, até aqui, as importações brasileiras, com 49,4 milhões
de dólares, seguid<?S pelos videocassetes com 46,1 milhões,
e pelos calçados, com 40,9 milhões de dólares. Nos oito meses
que se seguiram à extinção do Anexo C, oU rrfais precisanierite,
entre maio e dezembro do ano passado, os brasileiros importaram 2 milhões de fornos de microondas, num total de 13
milhões de dólares.
O que é mais preocupante;-sr. Presidente~- é- o -fato de
que, a pretexto de combater o exacerbado xenofobismo nacional, estamos caindo num xenofilismo doentio, que vê como
excelente todo produto importado e despreza como ruim todo
produto nacional. A importçaão de carros, por exemplo, ao
invés de se orientar para modelos populares e económicos,
tem-se dirigido para os sofisticados ou para os similares tão
caros e antieconômicos quanto oS nacionais. Além disso, não
se viabilizou, até o momento,- a importação de carros semiprontos, embalados em kits (CKDs), porque a diferença de
5% a menos na alíquota, em relação ao carro acabado, não
ébmpensa os custos do transporte, da indústria de montagem
e da mão-de-obra especializada. Essa importação interessaria
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ao País, porque, ã.Iém de trazer novas indústrias de montagem,
atrairia especialistas, usaria componentes nacionaiS, tranferiria know how de manufatura e incentivaria a produção naciona~ a melhorar a qualidade para atender à versão original.
Em outros setores também o quadro é pouco animador.
Os fabricantes- não os comerciantes --de aparelhos eletrôrtícos, eletrodomésticos e brinquedos estão liderando as importações desses produtos, fato que já está levando o comércio
a denunciar a existência de um cartel de importação dos fabricantes. Dos 40 mil videocassetes que a Phillips do Brasil vendeu no ano passado, 30 mil eram importados. Do faturamento
anual de 300 milhões de dólares da Panasonic, 10% foram
de produtos importados. A Sharp e a Phillips resolveram desativar a sua produção de áudio leve e passaram a importá-lo
da Ásia e da Europa, porque o importado é mais barato.
A Sharp está comprando, ao todo, 35 produtos estrangeiros,
depois de demitir no ano passado 20% do seu pessoal. A
Phillips está desativando a sua produção de rádios-relógios,
rádios portáteis e gci.vã.dores. É mais barato importá-los.
Agora eu pergunto, Sr. Presidente: será esse o caminho
para a modernização e a competitividade da indústria nacional? Ou será que as nossas grandes indústrias não estão se
transformando em grandes empresas comerciais de importação, contribuindo para a nossa estagnação industrial e para
o--desemprego? Como poderá o produto nacional vir a competir com o estrangeiro, se: o que fabrica é o mesmo que
importa? não seria um verdadeiro tiro pela culatra da atual
política de liberalização tarifária?
Preocupa-nos também o crescimento alarmante das importações de alimentos. Um pafs que possui as condições para
-ser o celeiro do mundo não precisaria gastar neste ano 1,5
bilhão de dólares na importação de 7 milhões de toneladas
de grãos,_ entre quase todos os produtos básicos, incluindo
milho, soja, arroz, trigo e cevada, além de came e leite. Essas
importações já estãu puxando para cima os preços dos produtos lá fora, como o trigo argentino, que saltou de 75 dólares
para 100 dólares a tonelada.
Ocorre, Sr. Presidente, que a safra brasileira de grãos
de 90/91 é a menor dos últimos 12 anos: 56 milhões de toneladas, ou seja, 45% inferior à de 86/87, que foi de 75 milhões
de toneladas. É que no ano passado o Gbvetno só liberou
3.09 bilhões de cruzeiros para o custeio agrícola. Está colhendo
o que plantou: vai gastar 486,9 bilhões de cruzeiros para importar aHmentos da Argentina, da Europa e da Ásia. Mas este
é um outro assunto.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: no _que diz respeito à nova
política de-importações do Brasil, temos o receio de que,
mais uma vez, se verifique entre nós o célebre "efeito Orloff'
em relação ao país vizinho. Em 1981, a indústria autom.o:.
bilística argentina empregava 80 mil trabalhã.dores. Hoje, após
dez anos de mercado livre para importações em geral, este
contingente caiu para 19 mil pessoas.
É_ bem verdade que a liberalização tarifária brasileira
será mais prudente, porque mais gradual. O objetivo do Governo é chegar a 1994 com uma tarifa média de 20% contra
os 38% de 1989, os 32% de 1990 e os 25,3% até o final
deste ano. Contudo, pelos resultaos colhidos até agora, não
há muitas razõ-es para otimismo, a mio ser que outras correçóes
de rumo se façam no sinuoso percurso da economia brasileira.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) palavra ao nobre Senador Odacir Soares.

Concedo a
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O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero
trazer à reflexão desta Casa tema que me parece da maior
gravidade: o risco de monopólio privado do transporte rodoviário- de passageiros no Brasil.
Estou sendo informado, através de relatório, pela Câmara
das Empresas Brasileiras de Capital Nacional - a CEBRACAN -,que representa riumerosas-peqüeilas e médias empresas de todo o País, de que o setor, há muito, vem seildo
manipulado por meia dúzia de empresas de grande porte.
Essas empresas, segundo o relatório que mencinei - e cuja
íntegra peço que conste dos Anais desta Casa - , estariam
"sobrepondo-se aos interesses da população e aos direitos
de sobrevivência de mais de duas centenas de pequenas e
médias transportadoras, ameaçando todo o sitema de transporte de passageiros no País".
Em resumo, diz a Cebracan que o monopólio é fóimado
por poucas empresas e vem se expandindo incessantemente
há mais. de uma década. Com esse poderio, passou a ditar
as regras do setor, em interesse própriõ e em detrimento
do interesse público. Hoje, esse monopólio estaria detendo
as principais linhas de passageiros, graças a artifícios- que impediriam o saudável princípio da concorrência. Através de "arrajos legislativos adredemente elaborados"- segundo acusação
literal do relatório da Cebracan -,esse monopólio agiganta:-se
e perpetua privilégios. E o mais grave: esses mecanismos cOnteriam irregularidades, conferindo a essas grandes empresas
a titularidade de serviços cuja delegação só poderia se dar
através de licitação.
-A Cebracan dá nomes às empresas que acusa. E,antes
de citá-las, esclareço que não estou endossando as acusações
-de cujo teor acabo de ser informado-, mas apenas trazendo-as, por sua gravidade, ao conhecimento e ã refl~xão desta
Casa. A próp;ria Cebracan informa que já levou essas acusações ao conhecimento do Governo, atraVés da Secretaria de
Transportes, do Ministério da Infra-Estrutura. E o fez acrescendo-as de sugestões saneadoras, no bojo do Plano de Desrregulamentação do Governo Federal. Cabe-nos, pois, saber
que destino o Executivo deu a essas denúncias e o que 3.Chou
das sugestões.
Feitas essas ressalvas, cito as empresas relacionadas pela
Cebracan, como integrante do cartel do transporte rodoviário
de passageiros. São elas: Sistema Interestadual/Internacional,
Grupo Itapemirim, Grupo São Geraldo, Grupo Cometa e
Viação Gontijo. Segundo o relatório acusador, em 1988, sete
empresas de quatro grupos detinham 50% do mercado de
passageiros das linhas federais. N~o há, de lá para cá, novas
estatísticas, mas, apenas- segU:p.do a Cebracan - , a constatação de que aquelas empresas desde então expandiram-se
ainda mais. Ou seja, a proporção hoje do domínio seria aínda
·maior.
São esses os fatos de que disponho. E o relatório a que
fiz menção, de quatro laudas, detalha-os com números, de
cuja leitura pretendo poupá-los. Peço. entretanto, o registro
nos Anais, dada a importância do tema.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem!)

DOCUMENTO-A QUE SE REFERE O SR. SENA,
DOR ODACIR SOARES EM SEU DISCURYO:
"CEBRACAN ADVERTE:
Cartel dos Transportadores
de Passageiros Impede

JunhO de 1991

Desregulamentação e
Livre Iniciativa
São Paulo, maio de 1991.
Ó Iminente perigo do
monopólio privado do
transporte rodoviário
de passageiros
A Cebracan, após esgotar suas gestões junto ao governo
federal na luta pela desregulamentação do setor de transporte
interestadual de passageiros, apela agora ao Congresso Nacional para que, através de Projetas de Lei e de uma profunda
investigação do cartel formado por meia dúzia de empresas,
possa-se realmente estabelecer a livre concorrência no setor.
Desde que o Presidente Fernando Collor assumiu o governo, nossa entidade, représeritando várias pequenas e médiasempresas de todo o país, vem cobrando do executivo o cumprimento de uma de suas mais enfatizadas promessas de campanha: o fim dos cartéis, monopólios e oligopólios.
Enviamos ao Ministério da Infra-Estrutura, por meio da
Secretaria Nacional de Transportes, sugestões e apelos sem
fim, para colaborar com o Plano de Desregulamentação que
foi instituído pelo governo.
~Fizemos chegax até mesm_o ao Sr. Secretário Geral 4a
Presidência, Embaixador Marcos Coimbra - presidente da
Comissão de Desregulamentação - nossas opiniões e análises, enfatizando sempre o perigo que ~s pequenas e médias
empresas correm devido à ação cartelizadora de poucas grandes eiJlpresas monopolistas. E apesar das promessas de que
o sistema de transporte interestadual de passageiros seria desregulamentado e dos decretos e medidas que fizeram avançar
_o _çartel desativado, até agora nada foi feito.
Mas não é só. O atual Secretário Nacional d_e Transportes,
ao assilihií, prometeu acabar com o cartel e emitir um decreto
de desregulamentaç-ão- do setor. Promessa feita várias vezes
à imprensa nacional, até mesmo aventando a hipótese do
envio de um projeto de lei ao Congresso para reordenar o
sistema.
NO enúifltO, de repente fez-se um silênciO- sobre o tema
e nem no Ministério- dã- Infra-Estrutura, nem na Secretaria
Nacional de Transportes e nem na Comissão de D.esregulamentação da Presidência, é possível encontrar alguém disposto
a tocar no assunto.
Enquanto isso, meia dúzia de empresas se sobrepõem
aos interesses da população e aos direitos de sobrevivência
de mais de duas centenas de pequenas e médias__ transportadoras~ ameaçando todo o sistema de transporte de passageiros no país.
Todos perdem com a atual situação.

Monopólio perpetua privilégios
O monopólio formado por poucas empresas vem se expandindo incessantemente há mais de uma década e .continua
impávido e insolente ditando as cartas.
Esse pequeno conjunto de empresas monopoliza no Brasil
as--PrinCipais e maiores linhas de passageiros. E por arranjos
de legislação adredemente elaborados, fazem agigantar e perpetuar privilégios. Engendram mecanismos que possibilitam
ãs empresas dos grupos monopolizadores crescerem, sucessiva
e continuamente e num autêntico- mas·canfmento de serviços
autónomos que deveriam ser delegados mediante licitação.
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O próprio Anuario~Estatístico do DNER, relativo a 1988,
oferece os dados que atestam essa situação monopolista. Vejamos:
_
O Sistema Interestadual/Internacional alcançou naquele
ano a cifra de 32.507.387.927 passageiros/km transportados.
Desse total, é possível observar no meio de 200 empresas
que fazem linhas federais, o seguinte quadro:
-Grupo Itapemirim Viações Itapemirim e Penha) deteve cerca de 25%-,--ou-7 ,g65.872. 743 passageiros/km transportados;
-Grupo São Geraldo (São Geraldo e Viação Nacional);
cerca de 7%, ou 2.264.626.229;
~
-Grupo Cometa (Viações Cometa e Impala), aproxima-se de 6% com 1.812.566.229;
·~
-Viação Gontijo; com ce{ca- de 5% do total, ou
1.433.227.225.
~·
~
Esses -numeras rnostiam que-, ·em: 1988, sete empresas
de quatro grupos eram detentoras de quase 50% do mercado
de passageiros das linhas federais. Mas ela.s não_ pararam por
aí. Nos dois anos ·subseqüerfteS,-CujaS eSfãfísllcas llâó "foram
divulgadas, continuaram a crescer.
Numa afrontosa burla à Constituição Fedirai, vênl recebendo linhas e mais linhas, mascaradas por modificaçóes oU
complementações de serviços amparadas pelo "misterioso"
Regulamento dos Serviços Rodoviário-s Interestaduais e Internacionais de Transporte Coletivo de Passageiros, aproVado
pelo Decreto n• 92.353, de 31 de janeiro de 1986.
Hoje essas empresas, na incontida e descontrolada_e~pan
são, já devem ter ultrapassado o controle de mais de 50%
do mercado, porque elas são soberanas para se imporem aos
usuários sem concorrência ou conlpetitiV1dade, e não há condições de se lhes fazer sombra. Na verdade, o "cartório" do
transporte de passageiros foi ardilosamente montado através
dos tempos.
É um absurdo o que se passa. Onde está a competitividade
tão decantada pelo governo e tão desejada pela sociedade?
Não tem havido. Ao contrário, só um monopólio muito bem
articulado, de tal maneira que entre elas começam a surgir
os famosos acordos operacionais como os dos grupos Itapemirim e São Geralo, ou a "'Ponte Rodoviária" na ligação
entre São Paulo e Rio de Janeiro.
-A população é prejudicada
E o povo? E os usuários? Para estes não há opção. Porque
os preços das passagens são únicos por linhas e fixados segundo
o interesse das próprias empresas e as linhas que ligam os
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giandes centros populacionais são dominadas pelas pou-cas
empresas do cartel Por exemplo:
-Rio de Janeiro a São Paulo - não há concorrência.
Há uma "Ponte Rodoviária", ou distribuição por três empresas, entre elas a Cometa e a Itapemirim;
-Belo Horizonte ao Rio de Janeiro -o bolo é dividido
entre Viaçóes Cometa e Útil;
-Belo Horizonte a São Paulo ou Cudtiba - o Grupo
Cometa monopoliza, sem qualquer chance para concorrência,
através de suas empresas Cometa e Impala.
Em suma, a coisa é terrível. O usuário não tem escapatória. Se ele vem do Nordeste para o Sudeste ou Sul, cairá
sempre n3.s malhas da Itapemirim, São Geraldo ou Gontijo.Se cirCula entre os grande} centros çia região Sudeste, também
não lhe restam alternativas: terá sempre de_ usar os serviços
da Itãpemím, São Geraldo, Cometa, Gontijo, Útil ou mais
algumas empresas de dois ou três grupos. Se vem do Norte
ou Centro-Oeste,_ outra face do cartel lhe espera: Transbrasiliana, Araguaiana ou Marajó (todas do Grupo Odilon Sanfós). se-vai para viagens internacionais; as-opçóes"lideradas
-pela Pluma são pouquíssimas.
O;ra, o governo Cóllor já ·completou uman. Numa série
de pronunciamentos anuncioU qu-e chegara a vez da livre iniciativa, da competititvidade em favor do consumidor. Só que
nada disso está ocorrendo para o_ usuário do transporte de
passageiros. As empresas permanecem como se nada tivesse
acontecido no Brasil. Imperam as velhas e carcomidas práticas. continua o regulamento cartoriasl, herança dos grandes
aperfeiçoamentos que possibilitaram o surgimento das grandes
Itapemirim, São Geraldo, Cometa, Gontijo e algumas outras
vassalas. É um conlui, em desqualidade de servço e rpeço
exorisivo, em favor de um segmento económico com o beneplácito do poder concedente.
- - É precisp denunciar. É preciso, segundo o poeta, clamar
aos ventos para que a vez e a hora do povo cheguem.
O usuário do transporte de passageiros deve ter o direito
_de opção. Ninguém pode obrigá-lo a usar de serviços de qualidasde duvidosa e sem opção de preços, para perpetuar benefício_s de poucos e gananciosos grupos económicos.
É possível que o Presidente Fernando Collor e o Ministro
Eduardo Teixeira, que acreditamos bem intencionados, não
saibam o que vem ocorrendo nos bastidores do governo. Mas
o povo está de olhos abertos_, ansioso pela sua vez, quer ver
o 'desmonte' do cartel de transporte de passageiros, visando
ao barateamento de custos, à melhoria da qualidade dos serviços, à possibilidade de escolha e outros direitos que assistem
ao usuário.

Esta é a situação_ e piora a cada dia

OuUometragam rodada = 1.171.B63.634
214.466.351 ou 18,30%
1_ Viação ltapemlrim
51.266.128 ou 4,38%
Viação Penha
266.744,479 ou 22,68%
TOTAL
80.487.158
2 Cia São Geraldo
3.016.841
Viação Nacional
83.503.999 ou 7, 12%
TOTAL
60.880.086 ou 6, 19%
3 Empresa Gontijo
46.118~974 ou 3,66%
4 =Viação Cometa
9.448.447 ou 0,80%
Impala
64.667.421 ou 4,66%
TOTAL

PIISI!Ilgeiros transportados

1 _Viação Itapemirim
N" Sr" da Peuha
Grupo ltapemirim
2 Cia São Geralclo
Viáção Nacional
Grupo São Géraldo
3 _Viação Comei.!'
Impala Auto Onibus
Grupo Cometa
4 _Empresa Gontijo

= 32.607.387-927
~~

6.663.968.980 ou 20,16%
1.411.913.763 ou 4,34%
7.966.972.743 ou 24,60%
2.186.273,912 ou 6,73%
78.262.317 ou, 0,24%
2.264.626.229 ou 6,97%
1.464.284.089 ou 4,60%
384.272.200 ou I ,02%
1.812.566.299 ou 6,62%
1.433.227.225 ou 4,40%
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mentos e assim, evita os problemas ecológicos decor-

Com muito respeito, aguardamos uma posição sobre o
assunto e despedimo~nos. tário Geral.

rentes destas atividades.

Luiz Aparecido da Silva, Secre-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) palavra ao nobre Senador Júlio Campos.

Temos o maior estoque de terras agricultáveis do
planeta, com mais de 5__ milhões de hectares disponíveis
só_no Chapadão dos Pareeis, que serão incorporados ao
proCesso" produtivo sem a derrubada de um pé de árvore
da Floresta Amazónica ~equer.
Temos a poSsibiBdade de desenvolvermos hidrovias
para o transporte de nossa produção, tanto na Bacia
do Prata quanto na Bacia Amazônica, além de podermos
implantar agroindústrias que aumentarão o valor da produção.
.
_Com todo este potencial, queremos continuar no processo produtivo, colaborando com nosso País na geração
de riquezas e divisas.
Porém, temos hoje um grande entrave. Apesar da
excelente colheita, não estamos consegufndo saldar nossos débitos da safra passada. Este problema, que se arrata
há mais de um ano sem solução e que está levando o
Banco do Brasil â cobrança judicial certamente deixará
o Centro-Oeste fora do plantio da safra 91/92, pois produtor inadimplente e ajuizado não tem acesso a crédito
novo, nem é financiado pela iniciativa privada.
Mas, se estamos colhendo uma óti~a safra, por que
não conseguimos pagar a conta do Banco-7

Conce·do a
-

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a APG Associação dos Prod_utores de Grãos do Chapadão do Pareeis,
encaminhou no dia 2l de maio, ao Excelentíssimo Senhor
Fernando Collor de Mello, Presidente da República do Brasil,
o seguinte expediente:
.. Os produtores rurais do Cento-Oeste brasileirO e, em
particular aqueles do Mato Grosso, estão colhendo a
maior produtividade de grãos de toda sua história.
A balança da produção agócola brasileira, com isso,
penderá para nossa região, uma vez que os Estados do
Sul tiveram frustração de safra, devido à seca.
Aqui, a produção é obtida com uma eficiência superior àqueles estados, pois aproveitamos melhor as máquinas e equipamentos, fertilizantes, sementes e demais insumos, por tonelada de grãos produzida.
.
A mão-de-obra utilizada na agricultura do Mato
Grosso é deslocada de regiões de garimpos e desmataTalTez·oc grhficoc
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Ora, com uma lucratividade de 10% -ou quatro sacas
de soja por hectare - é impossível pagarmos uma conta

de quase 30 sacas por hectare, se considerada sem os
juros e multa de inadimplência.
Como as normas atuais para pr9rrogação ip.cluem juros
de 2% ao mês {Ou 30% ao ano!) além da Taxa Referencial

(TR), a simples prorrogação- por um ano, nestes níveis,
apenas adia a falência, Pois serão quase 40 sacas para
pagar a conta -3.no que vem.
- ---Logo, julgamos-estar demonstrado que, tecnicamente,
o pagamento é impossível. Precisamos de urna decisão
política para -a recomposição dessas dívidas, dentro da
nossa realidade de custo de produção, produtividade e
lucro.
-~
SUGERIMOS
Como medida imediata
-A recomposição das dívidas com seu pagamento ·em
produto, observados os preços médios históricos-da região
e o lucro da atividade, além de um cálculo justo para
o montante total. Como o Brasil frente aos_ credores inter~
nacionais, s_ó aceitamoS pagar'aQúilo que Podemos pagar.
B. Como medidas acessórias
- convocaçâ"o- do Confaz pelo Governo Federal para
redução imediata das alíquotas de ICM dos produtos agrf~
colas a níveis aceitáveis pela ath·idade e eliminação do
imposto sobre insumos, máquinas e equipa.mentos utiliza~
dos na agricultura;
·
- recálculo dos preços mínii:nos p~ra a fégiâo, com
base no custo efetivo de produção, objetivando o realinhamento das relações de troca.
Estamos conscientes de que o Governo de V. Ex• deu
um sinal claro à sociedade quando o recém-empossado
Ministro da Economia foi ao Ministro da Agricultura
anunciar a liberação de créditos para -a nc:rv~r safra: o
Brasil precisa de produção agrféola.
Queremos continuar produzindo e "levarmos ·o Brasil
ao Primeiro Mundo pela mão da agricultura", com nosso
trabalho, nossa eficiência produtiva e vosso apoio. -No entanto, alertamos: sem resolver o passado, nossa
agricultura não tem futuro. - WaJter Enéias de Lima,
Presidente.''
Nesta oportunidade peço ao Presidente Collor dar o devido encai ·~nhamento deste pleito dos produtores mato-grossenses, que têm todo o nosso_ apoio e nossa-·solidariedade.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O Sr~:.Senadór
Eduardo Suplicy acaba de enviar à Mesa requerimento cuja
apresentação, na forma do disposto no art. 235, item III,
a, 4, do Regimento Interno, deve ser feira na hora do Expediente._A proposição será anunciada na próxima sessão.
o SR. PRESIDENTE (Dircéu Carneiro):...:. A Presidência
recebeu da Prefeitura Municipal de São Paulo o OfiCiO -S-28,
de 1991, solicitando, nos termos da Resolução n• 58, de 1990,
do Senado Federal, autorização para rolagem da LFTM São_Paulo e BTME- São Paulo, vencíveiS' nO segundo semestre de 1991, no valor de 21 bilhões, 476 milhões, 118 mil,
283 cruzeiros e 5 centavos, para Os fins-qüe especifica·.- ·· -A matéria será despachada à Comissão de Assunt?s Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --'" Na presente
sessão, terminou o prazo para apresentação de emendas ao
A.
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Projeto de Resolução n9 39, de autoria do Senador Jutah_y
Magalhães, que altera dispositivo do Regimento Interno._
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será despachada às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro):.._ Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para
a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

--l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 40. DE 1990
•
Discussão, ein tUrno único, do Projeto de Lei d_a_q!_llarã
n• 40, de 1990 (n' 7.505/86, na Casa de origem), de iniciativa

do Presidente da República, que autoriza o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, autarquia
vinculada ao Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos
de I.rrigação, a doar o imóvel q~e menciona, situado qo .Município de Coremas, Estado d~ Paraíba, tendo
PARECER, sob n• 116; de 1991, da Comissão
- de Assuntos Econômicos, favorável ao projeto com
a Emenda n9 1-CAE, de redação.
-2PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 377, DE 1989
Discussão~ em tutno·-únkci, do Projeto de Lei do Senado
n9 377, de 1989, de autoria do Senador Fernando Henrique
Cardoso, que altera dispositivos da Lei n9 3.071, de 19 de
janeiro de 1916, e do Decreto-Lei n 9 4.657, de 4 de setembro
de 1942, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n'' 362, de 1990, e 96, de 1991, da
Comissão - de Constituição, Justiça e Cidadania, 1~ pronuDcia~
mento: sobre o projeto (em fase de apreciação terminativa):,
pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, faVorável;
29 pronunciamento: sobre as emendas apresentadas de acordo
com o art. 235~ II, c, do Regimento Interno, favorável.
--

-3MATÉRIA A SER DECLARADA
- PREJUDICADA
_Projeto de Resolução n 9 34, de 1991, que autoriza o GÕ:.
vemo do Estado do Maranhão a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 10.435.111,90 (dez milhões, quatrocentos
e trinta e cinco mil, cento e onze cruzados e noventa centavos).
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.)
(*)ATO DO PRESIDENTE
N• 546, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribuições regimentais e regulamentares, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n!' 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.1!2, de 1990 e no Ato da
Comissão Diretora n"' 1, de 1991, resolve noinear Rita de
Cássia Serra, 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
Segunda Secretaria, a partir de 29 de maio de 1991.
Senado Federal, 7 de junho de 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
(*)Republicado por haver safdo com lncorrcção no DCN, Scçáo II, de 12-6-91

ATO D-0 PRESIDENTE
N• 559, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribuições regimentais e regUlamentares, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n• 2, -de 4 de abril 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n!' 571/91-1, resolve aposentar, voluntariamente, Romualdo Mendes Cardoso, matrícula
0663, Especialista em Administração Legislativa/Análise, Segunda Classe, PL 22, do Quadro Permanente do Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos t~rmos dos artigos
40, inciso III, a, da Constituição da República Federativa
do Brasil e 186;inciso III, a da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.
Senado Federal, 17 de junho de 1991.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 560, DE 1991
O Presidente do Senado Federaç 1 no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n!' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n• PD 000102/91-0), resolve
aposentar, por invalidez, o servidor Joaquim Pedro_ Martins,
Especialista em Adiniriistração Legislativa/Manutenção, Classe 2•, PL M21, do QUadro Permanente do Centro de Informática e Processamento de Dados .do. Senado. Fed~:ra,l ~ Proda~
sen, nos termos do artigo 40, inciSo I, da ConstituiçãO da
República Federativa do Brasil; arts. 67, 186, inciso I § 1•,
e 244 da Lei 8.112, de 11-12-90, combinado com os artigos
76, inciso V, § 5<? do Regulamento do Prodasen, bem assim
com as vantagens da Resolução SF n• 87, de 1989 - art.
11 e 13; do Ato n• 5, de 1989, do Presidente do Conselho
de Supervisão e com a vantagem constante da decisão da
Egrégia Comissão Diretora do Senado Federal, adotada em
sua 14~ Reunião Ordinária, realizada em 27-11~85, conforme
Processo PD 1010185~9, com-proVénto"S iõtegrais, correspondentes à razão de 35/35 (trinta e cinco!fi'ilita e ·cinco ·avOs)
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do seu vencimento, observado o disposto no artigo 37, inciso
XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 17 de junho de 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 561, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n!' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Pmcesso n• PD 000351/91-1), resolve
aposentar, voluntariamente, a servidora Mayra Crestaní, Especialista em Administração Legislativa/Treinamento, Classe
2•, PL S33, do Quadro Permanente do Centro de Informática
e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea a da Constituição da República Federativa do Brasil combinado com os
artigos 67, 100, 186, inciso III, alínea a e 192, inciso I da
Lei n• 8.112, de 11-12-90 e com o art. 76, inciso V, parágrafos
5 9 âo Regulamento do Prodasen, bem assim com as vantagens
da Resolução SF n• 87, de 1989- art. 11 e 13 e do Ato
o!' 5, de 1989, do Presidente do Conselho de Supervisão e
com a vantagem constante da decisão da Egrégia Comissão
Diretora do Senado Federal, adotada em sua 14• Reunião
Ordinária, realizada em 27-11-85, conforme Processo PD
1010/85-9, com proventos integrais, correspondentes à razão
de 30/30 (trinta/trinta/avos) do seu vencimento, observado
o _disposto no artigO 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 17 de junho de 1991. -$enador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 562, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar. em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n!' PD 000363/91-0, resolve
aposentar, voluntariamente. o servidor Roiz Castro Hilbert,
EspeciªIista em Administração Legislativa/Técnicas de Administração, Classe 2•, PL M21, do Quadro Permanente do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea
a da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 67, 100, 186, inciso III. alínea a e 192,
inCiso I da Lei 8.112, de 11-12-90 e com o art. 76, inciso
V, parágrafos 5!' e 89 do Regulamento do Prodasen, bem assim
com as vantagens -da Resolução n!' 87. de 1989 - artigos
11 e 13 e do Ato n• 5, de 1989, do Presidente do Conselho
de Supervisão e com a· vantagem constante da decisão da
Egrégia Comissão Diretora do Senado Federal, adotada em
sua 14• Reunião Ordinária, realizada em 27-11-85, confoirne
Processo PD-1010/85-9, com pi'Oventos integrais~ Coi'respon-dentes à razão de 35/35 (trintae cincõftrin_ta e cinco avos)
do seu vencimento, e observado o disposto no artigo 37, inciso
1.)
Senado Federal, 17 de junho de 1991.- Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 563, DE 1991
O PreSidente do _Senado Federal, no uso das suas atribuições regimenfais e regulamentares, de conformidade com a
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delegação de competência que lhe foi olltorgãda pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, resolve nomear Orlando
José Leite de Castro, Assessor Legislativo, do Quadro Permanente do Senado Federal -Parte Especial, Código SFDAS-102.3, para eXerCer -o -cargo; em comissão, ·cte Diretor
da Subsecretaria de Apoio Técnico a Oi'çaineiltoS Públicos,
código SF-DAS-101.4, do Quadro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 7 de junho de 1991. --Sena<Jor Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE __________ _
N• 564/91
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade _com a
delegação de competência que lhe foi outorgad~_ pelo Ato
da Comissão Diretora no:> 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o· que consta do Processo n~' 0350/91-5 resolve aposentar, voluntariamente, com proventos proporcionais ao tempo
de serviço, Cícero Pereira da Silva, matrícula 1152, Especialista em Administração LegislativafféCnicas, Segunda Class_e,
PL M16, do Quadro Permanente do Centro Oráfico lia Senado
Federal- CEGRAF, nos termos dos_ artigos 40, incisO III,
c, da Constituição da República Federativa do Brasil e ló6,
_inçiso III, c, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 19 de junho de 1991._- Senador Mauro
Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 565/91
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência ·regini.ental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de·competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Ditetora no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 0614/91-2 resolve aposentar, voluntariamente, Alcino Nogueira, matrícula 0336, Especialista em Indústria Gráfica_ Le_gjslativa/Análise, Primeira
Classe, PL S27, dQ_Quadro Permanente do Centro Gráfico
do Senado Federal- CEGRAF, nos termos dos artigos 40,
inciso III, a, da ConstitUição da República Federativa do Brasil
e 186~ inciso III, a, da Lei n 9 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.
-Senado F.ederal, 19 de junho de 1991. - Senaclor Mauro
Benevides, Presidente do Senado_ Federal.
PORTARIA
N• 13, DE .1991
O Diretor-Geral do Senado _Federal, no uso das atribuições que ·lhe confere o artigo 283 do Regulamento Administrativo do_ Senado Federal, e tendo em vista o disposto no
artigo 574, parágrafo 19 , do mesmo regulamento, resolve designar Mário Sérgio d_a Silva ~artins, Analista Legislativo,
Tânia Mara Camargo FalbQ Alves da Cruz,- Analista Legislativo, e António Carlos_Ferro_Costa, Analista Legislativo para,
sob a presidência do primeiro, integrarem CortlíSSã~ de Sindicância incumbida de apurar os fatos constantes do Processo
n' 009517/91-0.
Senado Federal, 20 de junho de 199L .,- José Passos
Pôrto, Diretor-Geral.
(*)ATA DA 9' REUNIÃO ORDINÁRIA
DA COMISSÃO DIRETORA
Realizada em 16 de maio de 1991
As dezessete horas e trinta minUtos -do dia deze-sseis de
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maio de um mil, novecentos e noventa e um, reúne-se aCom_jssão Díretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da
Presidência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores
Senadores Mauro Benevides, PreSidente; Alexandre Costa,
Primeiro Vire-Presidente; Carlos Alberto De'Carli, Segundo
Vice-Presidente~ Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário, Már'ci_b Lacerda, _ Segundo Secretário e Sal4~nha Derzi, Terceiro
secretário:
-Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Excelentíssimo -senhor Senador Iram Saraiva, Quarto Secretário.
O Senhor Presidente da iní~io à reunião e apreseiftã ãós
presentes o segui:rite ãssunto:
"Processo n' 004143/91-4, em que Raimundo Félix Calderaro da Silva e outros, solicitam o especial obséquio
de serem convocados para nomeação imediata no cargo
de Datilógrafo nessa Casa do LegislatiVo."
É designado o Senhor Primeiro Secretário para relatar
a matéria.
A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Primeiro Vire-Presidente, que submete aos presentes
os__seguintes assuntos:
a) Projeto de Resolução n 11 3, de 1990-CN, que revoga
o§ 5• da Resolução n' 1, de 1989-CN. O projetá de resolução
é devolvido e mantido o parac_er do Senhor Senador Carlos
Alberto De'Carli, que discutido é aprovado: pelos presentes.
A matéria é encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa
_
para__as devidas providências;
b) parecer favorável à aprovação da Prestação de Contas
do Cegraf e Funcegraf, relativa ao terceirõ triinestie de 1990
(Processo n' 001498/90;8).
·
Os prese-ntes, após discussão, aprovam o parecer. A matéria é encaminhada ao Cegraf.
Dando prosseguimento, o Senhor Presidente -concede a
palavra ao Senhor Primeirõ Secretário. que leva ~o exame
dos presentes os seguirltes assunt9s:
a) Processo n~_ 0_046()3/91-0, em que o Serviço de Segurança, encaíninha Carteira de ídfmtidade funcionãl, e cópia
do Auto de Prisão envolvendo o servidor RENATO JANIQUES, ..
.
. ..
É designado o Senhor SeguncJo Vice-Presidente para rela- tar' a- ritatéria;
b) Processo n' 006601T9I,O, em q11e a S:ul:>seeretaria de
Biblioteca flxa_novos valores para estagiários bolsistas da biblioteca.
É designado o .Senhor Primeiro V ice-Presidente para relatar a matéria;
c) Processos n'' 006253/91-9, 003839/90-7, 001288/86-5,
e 001066/85, em que YOSHIO IDE, ex-servidor celetista do
Cegraf, solicita aplicação do art. 8• do Ato das DisposiÇões
Constitucionais Ttãnsitórias.
É designado o Senhor Segundo Secretário para· relatar
a matéria;
d) Processo n 9 012245!90-9, em que a SU.bscretaria de
Administração de Material e Património comunica que a vigência do Contrato n9 001/90, da Assefe, se encerra no próximo
dia 31-12-90; solicitando ao órgão fiscalizador, que se pronuncié' qí.Iálitb- ao interesse na prorrogação do mesmo.
---- É designado t? Se~hqr Primeiro Vice-Presidente para relatar a matéria;e) Processo n' 006071191-0 dé -ínteresse de Rainiúiido
Félix C<lidei.-aro e oiitfa, nO quaÍ soliCitarri examillar o Pleito
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formulado na correspondência protocolada sob o n~"
de solicitação de Inspeção na Secretaria-Geral da Presidência
004143/91-4, com parecer pelo indeferimento do pleito.
da República, encaminhando_ cópia da Decisão Normativa
Os presentes, após discussão, aprovam o parecer.
n!> 17/90, adotada por aquele Tribunal no sentido de racionaA seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Se~
lizar e organizar a tramitação de requerimentos dos Senhores
nhor Segundo Secretário, que submete aos presentes os se·
Parlamentares.
guintes assuntos:
_
_ _
A- Comissão Diretora toma conhecimento e_ auto-riza o
Senhor Diretor-Geral a dai ciência a todos--os Senhores Senaa) parecer favorável ao Processo n1> 008595/91~7. no qual
o Excelentíssimo Senhor Senador ALE](ANDRE COSTA
dores;
O Processo n• 002296!90-0, prestação de contas da ASSEt_
solicita ressarciinento de despesas médico· hospitalares realizadas na Sociedade Beneficente - Hospital Sírio Libanês, em
FE- Associação dos Servidores do Senado Federal, relativa
à verb'a suplementar recebida em dezembro de 1989, no--valor
São Paulo - SP.
Os presentes, após discussão, aprovam o parecer;
de Cr$1.650.000,00.
.
b) Projeto de Resolução n• 2, dse 1990-CN, que dá nova
É designado o Senhor Primeiio V ice-Presidente para relatanl matéria;
·. ·
redação ao art. 5 da Resolução n• 1, de 1989-CN. O projeto
de resolução é devolvido e mantido p parecer do Senhor Prig) Projeto de Resolução n• 6, de 1989-CN, que introduz
meiro Vfce-Presidente.
modificações no art. 29 da Resolução n• I, de 1970 (Regimento
Os presentes, após discussão, aprovam o parecer. A maté~
Comum).
tia ê encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas
A matéria é redistribuída ao Senhor Segundo Secretário
providências.
para ielatar;
Dando prosseguimento, o Senhor Presidente concede a
h) Processo n• 006169/91-0, no qual o Cegraf solicita a
palavra ao Senhor Terceiro-Secretário, qUe leva ao exame
doação de 25 máquinas de escrever elétricas, marca IBM.
dos presentes os seguintes processos:
É designado o Senhor Terceiro Secretário para relatar
a matéria.
a) Processo n' 016271/89-0, em que a Subsecretaria de
Assistência Médica e Social encaminha tabela de_ preços do
Nadi:l mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
Instituto de Olhos L_tda. -.Instituto Hilton Rpcha, para ser
encerrada a reunião, ãs dezoito horas e quinze minutos, pelo
examinada pela Comissão Diretora, a fim de se ftrmar contrato
que éu, José Passos Porto, Diretor-Ge.l'ãl e Secretário da Copara atendimento aos Senhores Senadores e outros conforme
missão Diretora, lavrei a presente Ata que, depois de assinada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
especifica.
O Relator apresenta pedido de diligência junto à SubseSala da Comissão Diretora, 16 de maio de 1991.- Sena,
cretaria de Assistência Médica e Social conforme parecer que
dor Mauro benevides, Presidente.
é aprovado;
(•) Republicado por haver sa[do com incorrcção no DCN (Seção li), de 21-:5-91.
b) Parecer favorável ao Processo o' 001397/91-5, que trata da Prestação de Contas do quarto trimestre c;lo exercício
de 1990 do Senado Federal.
Os presentes discutem o parecer e aprovam a prestação
de contas.
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
A palavra é concedida, então, ao Senhor Diretor-Geral,
COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA.
que submete aos presentes os seguintes assuntos:
SUBCOMISSÃO .PERMANENTE DE
a) Processo CI-DAFIDEX -000323/90- prestação de conMINAS E ENERGIA
tas do Prodasen e do Fundasen, relativa ao primeiro trimestre
Ata
da 1' reunião, instalação,
de 1990.
realizada em 15 de maio de 1991
É desiinadÕ o· SeÕ.hor Seiundo Vice-Presidente para relatar a matéria;
- - - --- -Âs dezessete horas, do dia quinze de maio de mil novecentos e noventa e um, na Sala de Reuniões da Comissão
b) Processo Cl-DAF/DEX-OOD326/90 -prestaÇão de
contas do Prodasen e do Fundasen, relativa ao segundo trimesde Serviços e de Infra-Estrutura na Ala Senador Alexandre
tre de 1990.
Costa, sob a Presidência eventual do Senhor Senador Onofre
É designado o Senhor Segundo Vice-Presidente para relaQuinan, com a presença dos Senhores Senadores Henrique
tar a matéria;
---=-·
Almêida, Marluce Pirito, Gerson C3mata e TeOtõ-riiô. Vilela
Filho, reúne-:&e a Subcomissão de Minas e Energia, para eleic) Processo CI-DAR/DEX-000347/90 -prestação de
contas do Prodasen e do Fundasen, relativa ao terceiro trimes- --ção de seu Presidente. Assumindo a Presidência, conforme
determina o Regimento Interno do Senado Federal, o Senhor
tre de 1990.
Senador Onofre Qufuan, eSclarece aos Senhores Senador_es __
É designado o Senhor Segundo Vice-Presidente para relatar a matéria;
--- -- pte'sentes/<i_ue a reunião, de acordo com_o Regimento Interno
e o deliberadO pela Comissão de SeiYiços de Infra-Estrutura,
d) Processo CI-DAF/DEX-000372/91 - prestação de
destina-se a eleição de seu Presidente e apresentação de procontas do Pt;odasen e do Fundasen, relativa ao quarto trimesgrama de trabalho. Usando da palavra, pela ordem, o Senhor
tre de 1990.
. -- .
. . . ..
Senador TeotôniÇI_Vilela Filho, propõe aos demais membros
É designado o Senhor Segundo-Vice-Presidente para rea indicação também de um vice-presidente para o Colegiada.
latar a matéria;
Justificando sua proposta, salienta que embora o Regimento
e) Aviso n' 384-GP/90, do Senhor Presidente do Tribunal
de Contas da União, encaminhando ao Senado Federal cópia
nada diga a respeito desse cargo para subcomissão, nem tampouco a Comissão Temática tenha se reportado, sua criação
do Relatório e voto proferido pelo Excelentíssimo Senhor
faz-se necessálio, para que na ausência do presidente, seriipre
Ministro Bento José Bugarin no T,C.-.~5/90-0, constitutivo
tenha alguém-que possa responder pelo órgão, com delega9.!o
.de requerimento do Excelentíssim~putado Luiz Gushiken,
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dos demais membros, sendo aceita por todos, a sugestão,
o senhor Presidente eventual, determina que se proceda a
escolha para aqueles dois cargos, sendo na oportunidade, indicados por aclamaç.ão, o Senhor SenadorTeotônio Vilela Filho,

para Presidente e o Senhor Senador Onofre Quinali, para
Vice-Presidente. Assumindo adireçáo dos trabalhos, o Senhor
Senador Teotónio Vilela Filho agradece aos seus pares, também em nome do Senhor Senador Onofre Quinan, a honra
com que foram distinguidos, prometendo desempenhar à altu-
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ra as atribuições dos cargos a que foram eleitos, lembrand()
que uma nova reunião será convocada posteriormente, quando apresentará para análise da Subcomissão, seu cronogramá
de trabalho. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuni<!O,
lavrando eu, Paulo Roberto A. Campos, Secretário da Subcomissão, a presente ata, que l!PÓS li_cl_a e aprovada, será assinada
por todos os membros presentes à reunião. - Teotônio V~lel!
FUho - Onofre Quiaan- Marluce Pinto- Henrique Almeida
. - Gerson Camata.
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BRASÍLIA

SÁBADO, 22 DE JUNHO DE 1991
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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, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N"l65, DE 1991
Aprova o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo Regular entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, assinado em Caracas,
em 11 de novembro de 1988.
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo Regular entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, assinado em Caracas, em 11
de novembro de 1988.
-- Parágrafo único. São sujeitos à ãprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art.2• Este decreto legislativo entra· em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

ACORDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO REG.ULAR
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
DA REPÚBLICA DA VENEZUELA -

comerciais entre os dois países, a fim de obter uma maior
cooperação nO campo do transporte àéteo ínternaciOnál',
Acordam o seguinte:

ARTIGO!
Definições

O Governo da República Federativa ·cto Brasil
Para os fins do presente Acordo, a menos qpe o texto
e
disponha de outr.o modo:
O GOVerno da República da Venezuela
__
a) "Autoridades Aeronáuticas" signifiCa, no caso daRe(doravante denominados "Partes ContrataJ?.tes"), ___ _
Desejosos de favorecer o desenvolvimento do transporte - pUblica Federativ:a do Brasil, o Ministério da Aeronáutica
e-, no caso da Repúblic;a da Venezuela, o Ministério" de Transaéreo ent.te os dois países- e de prosseguir, na medida mais
porte e ComunicaÇões, ou, em ambos os casos, _qualquer outra
·ampla possível, na cOoperação internacional neSsa matéria;
pessoa ou organismo autorizádo pal-a exercer as fUnções deDesejosos de aplicar a- este transporte os princípios e sempenhadas por tais autoridades.
as disposiÇões da Convenção ·sobre A viação Civil Interna..
b) "Serviços Acordados" significa os serviços aéreos reclonai, aberta à assinatura em Chicago, em 7 de dezembro gulares nas rotas especificadas no An~xo a ~tç _4\.cordo, para
de 1944, e
o transporte de passageiros, carga e mala postal.
Desejosos de o;rganizar, sobre bases equitativas de igualc) "Acordo" significa o presente instrumento, o Anexo
dade de oportunidades e de reciprocidade, os_ serviços aéreos e qualquer modificação do Acordo ou do Anexo.
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d) ''Co~vfmÇã~'' signific~' a Convefição sobre. Aviação
Civil Internacional aberta à assinatura em Chicago; em 7 de
dezembro de 1944, e inclui qualquer Anexo adotado em razão
do disposto no Artigo 90 da dita Convenção e qualquer emenda dos A.J:)exo.s _qu_ c;la Cmwênçãp, de ac~rdo com os ,Art~_os
90 _e_-94_da mesma, na medic:{a_em que tais Anexos e.eme~das
tenham·sido àdotadas pelas duas Partes ·co:otratante:s. , . , - . _
·e) "Empresa· o·esigDadá" si~nifica··thità empresa 'aérea
q~e· hájã .sld;o: ~~s~g~a?~ e' aUtOrizada, :~o,s. tennos d?. A~~go
m do presente ACOrdo. '
c' '
O uT~rifa" .significa o preço fixado para o transporte de
passageiros, bagagem e carga e as co_I!_~ições sob as quais
esses preços se aplicam, incluindo os pagamentos e as.co_nçii-.
ções de agendamento, mas· eXcluindo a remuneração e_ as condições de 'trànsporte 'mál3. postaL
__· · ' ·
g) "Território.,, .. Serviço Aéreo", "Seirviço Aéreo InternaCional", "Em'presa Aérea'' e"'Escalasem Direitos de TráfegO" têir:l o'Significado· qú.é lhes atribuem','respectival'nente,
os Ariigos2 ·e 90: da Convenção.
· ·· · ·
·

a.e

',

ARTIGO II

Concessão de Direitos
1. Cada Parte Contratante concederá à outra os séguin-'
tes direitos para a operação_ cJ.e serviços aé~eos inten:iadonais:
pela empresa ou pelas empresas da outra P3.rte Contratante,.
salvo disposiçOe~ 'contráriàS éXp'ressadas nO presente Acordo:
· ' 3) sobrevoar o territóriO da outra Pârte Contratante; · · ·
b) pousar' no citado territÓrio para fiPS não coPlerci3.is:
e
c) pousar nó citado território na operação das rotas especificadas no Anexo, com o objetivo __ de eiÍlbarcar e desembarcar tráfego internacional de passageiros, carga e mala postal.
•
2. Os direitos especificados no item "c" do parágrafo
I de-ste artigo serão exercidos exclusivamente pelas empresas
designadas pelas Partes Contratantes.
3. Nenhum dispositivo do presente Artigo conferirá à
empresa ou empresas aéreas designadas de uma Parte Contratante o privilégio de embarcar, no territórip da outra Parte
Contratante, passageiros, carga e mala postal. destinados a
outro ponto no território daquela Parte Contratante~ transporw___
·
tactos por remuneração.
ARTIGO

Tiragem 2.200 exemplar<&.

acordados nas rotas especificadas no Anexo, e de substituí-las
por outras. A designação ou a SJJ.bstituiçãÓ ~r~_fêi~a p<;>r No!a
Diplomática.
. .
..
·
2.- -Ao receber a designação ou a substituição, nos termos
do parágrafo 1 deste Artigo, as Autoridades Aeronáuticas
da outra Parte Contratante deverão, de acordo com suas leis
e regulamentos, conceder sem demora, à empresa ou ãs em-presas aéreas designadas, as-autorizações necessárias para aexploração dos serviços acordados, para os· quais tenham sido
designados.
3. ·QUando tiver Sido designada e autorizada, uma em-·
presa ou empresas aéreas poderão começar a operar os serviços-acordados, total ou parcialmente, sempre que a referida
ou referidas empresas cumprirem com as disposições' deste
·
Acordo'.
4. As Autoridades Aeronáuticas de uma Parte Contratante· pOderão exigir qi.Je a einpfesa- ou aS empresas aéreas
design~das pela outra Parte Contratante demonstrem que· es- tão .capacitadas para· cumpi"lre-in as_ condições estabelecidas
em suas leis e regulamentos normalmente aplicados à operação
dos serviços aére<;ts internacion~s.
ARTIGO IV
Negação, Revogação e Suspensão da
A:utorização de "OperaÇão, · -- ·

1. Cada uma das Pa~:tçs_ Contratantes terá o dit_eito de
negar ou revogar uma autori~ação de oper~ç-ão, ~u susPefld~r
o exercício dos direitos espe_cificados no Artigo II. pa!ãgr~fo
1 do presente Acordo, à empresa ou empresas aéreas designadaS pela outra Parte Contratante que~
a) não logre comprovar, perante as referidas Autoridades
Aeronáuticas·, que ·cum-pre com -as leis e regulamentos aplícáveis, nos termos da Convenção;
b) não cumpra as leis·e· regulamentos daquela Parte Contratante;
-c) ilão hãja demonstrado que uma parte substancial da
propriedade e o controle efetivo da empresa aérea pertença
à Parte Contratante que a designou, ou a seus nacionais,
e
_ ____ d.) de qua_Iq_uer forma deixe de operar conforme as condiçQes prescritas neste Acordo.
2.· Salvo se a imediata aplicaçao de quafqtier das medidas mencionadas no parágrafo 1 de_ste Artigo seja essencial
para impedir novas infrações às leis ou regulamentos, tais
Designação de Empresa e Autorização de Operação
direitos exercer-se-ão somente após consulta à outra Parte
1. Cada Parte Contratante terá o _direito de designar
Contratante, de conformidade com o estabeleciçlo no Artigo
uma empresa ou empresas aéreas para operarem os serviços XV do presente Acordo.
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ARTIGO y

lhes impõe o Direito Internacional, as Partes Contratantes
reafirmam que sua obrigação de proteger a aviação civil contra
Capacidade
atos de interferência ilícita; promovendo sua segurança, cons~
1. As Partes Contratantes acordam que as empresas titui parte integrante do presente Acordo. Sem limitar a valida~
aéreas designadas gozarão de um tratamento que lhes permita de geral de seus direitos e obrigações resultantes do_ Direito '
operar de forma justa e equitativa os serviços aéreos acor~ Internacional, as Partes Contratantes atuarãO, em pàrticular;
dados.
segundo as disposições da ConVenção sob.te, 3.s- Iil{raçQes ê .
2. Fica entendido que os serviços prestados pela empre- Certos outros A tos Cometidos a Bordo das A~rpJ.13.ves, assina-:- ,
sa ou empresas aéreas designadas, de conformidade com o da em Tóquio em 14 de setembro de 1963; da Convenção
presente Acordo, terão o objetivo fundamental de propor- para a Repressão ao Apoderamento ilícito de Aeronaves,
clonar transporte aéreo com capacidade adequada às necessi- firmada na Haia em 16 de dezembro de 1970, e da Convenção
dades de tráfego ent~e os territórios das Partes Contr_at_ante_s. para Repressão de A tos ilícitos contra-a Segurança da Aviação
3. Na operação dos serviços aéreos acordados, serão Civil, assinada em Montreal em 23 de setembro de 1971.
2. As Partes C~mtratantes prestar-se-ão toda a ajuda
levados em consideração os_ interes~es das <.:mpresas aéreas
de ambas as Partes Cont:r~tant~es,_ com o objetivo de não afetar .. necessária.solicitad;t para impedir atos de apoderamento ilícitO
indevidamente os respectivos serviços.
- __ __ _ ~- de aetorta:ves civis é de Outros à.tOs'ilíCitds cont.r~· a_ Se"gi..Ji"ãriçá.4. A capacidade e as freqüências a serem oferecidas dessas aeronaves, seus passageirOS e tripulações, aeiopoi-tos
nas rotas especificadas, bem como as modificações que se e instalações de navegação aérea, e qualquer outra ameaça
fizerem necessárias, serão aprovadas pelas Autoridades Aero- · contra a segurança da aviação civil.
3.. As Partes Contratantes atuarão, em su~s relações
náuticas de ambas as Partes Contratantes, que levarão em
consideração os princípios estipulados neste Artigo e os inte- mútuas, ·segundo as disposiçõeS sOI?r,e a segurança da aviação
estabelecidas pela Organização da A viação Civil Intemacio.:
resses dos usuários e das empresas aéreas designadas.
ARTIGO VI .
na!, e que se denomin·am Anexos à Convenção sóbre AViação
Civ11 Internacional, ·na ·medida em que tais disposiÇões sobre
Legislação Aplicável
segurança sejam aplicáveis àS P3ites; as Pârieis exigirão quê.·
1. _ As leis e os regulamentos de uma Parte Contratante os operadores de aeronaves por elas matriculadas, os operarelativos à entrada, permanênc~a e saída de seu território de dores de aeronaves que tenham sua sede principal ou residênuma aeronave empregada na navegação aérea internacional cia permanente em seu território e os operadores de aeroou em vôos desta aeronave sobre e$se território, deverão tam- portos situados em seu território atuem em conformidade com
bém aplicar-se à empresa ou empnisas aéreas da ou tia Par~e; _as referi.das disposições· Sobre a .seg4t:anÇá da ~yiação.. Contratªnte. , _
.
, _ .
_.
-- 4. , Cada Parte Contrata1_1te__ concord.ae~ e:~gii qUe os
2. As leis e regulamentos de uma Parte Contratante operadores de aeronaves obseivem ~s diSPosições sobre à se:que regulem a entrada, permanência e saída de seu território gUr~f!ça _da avi~ção m~ncionad_a~ no § 39_ de,ste ~r.tigo exigjdas
de passageiros, tripulação, bagagem, carga e mala _pos~al, tais
pela outra Parte Contratante em r~1aç~o à,e;ntrada, saída ou
como formalidades para entrada, saída, emigração e migiação, permanência no território dessa Parte Contratante. Cada Parcomo também as medidas aduaneiras e sanitárias_, aplicar- te Contratante assegurar:.:se:ãde que, em seu território, se
se-ão a passageiros, tripulaçãO, bagagem, carga e mã13. postal, apliquem efetivamente medidas adequadas para proteger a
transportados 'pela aeronave da empresa ou empresas aéreas aeronave e inspecionar os passage~ifos, a tripulaÇão, a bagagem
da outra Parte Contratante, enquanto estes se encontrarem de .mão, as bagagens, a carga e as provisões de bordo, antes.
dentro do mencionado territóriO. · - ·
·
e d~r~nte ·o emba~ci~e ou saída da aeronave. Cada ulnã das3. Os -passagefros em trânSito diretõrpelos territórios Part~~_C,ói:It~~tru:t_tes examina'rã'tambem, de modo _favorávif,
das Partes Contratantes estarã_o sujeitos a uln controle simplifi- toda solicitação da oUtia Parte COO.iiàfante-, cOin ViStaS a ado..:
cado, na medida em que os regulamentos de seguranÇa assim tar medidas especiài.S e razoáveis de- SegU.tanÇ~ pai-a combater
··
·
·
o permitam. As bagagens e cargas e trânsito direto estarão uma ameaça específica.
isentas de direitos alfandegários e de outras Xli.Xtls-similares.
-5. Em caso_de incidente ou de ameaça d~ incidente
de apoderamento,ilícito de aeronaves civis ou de outros· atos
ARTIGO VII
ilícitos contra a segurança de tais aeronaves, de seus passaReconhecimento ~e Certificados e Licenças
geiros e tripulação, de aeroportos ou instalações e serviços
1. Os certificados de nav~gabilidade, as carteiras de ha~ de navegação aérea, as Partes Contratantes assistir-se-ão mu-.
bilitação e as licenças expedidas ou revalidadas por uma Parte tuamente, facilitando as comunic~ç9~s e out~ medidas aproContratante serão reconhecidos como válidos pela outra Parte priadas, destinadas a pôr termo, ·de forma rápida e segura,
Contratante, durante o período em que estejam em vigor, a tal incidente ou .ameaça.
de conformidade com as norm.as estabelecidas pela Conven~
ção.
.
..
ARTIGO IX
2. Não obstante, cada Parte Contratap.te se· r~serva o
.
Tarifas
Aeroportuárias
direito de não aceitar, para fins de vôo sobre se_u próprio
·território, as licenças concedidas aos seus nacionais pela outta
As taxas pagas pela utilização dos aeroportos, das instalaParte Contratante ou por um terceiro Estado.
ções e serviços de navegação aérea oferecidos por uma Parte
Contratante à empresa ou empresas aéreas designadas pela
ARTIGO VIII
· outra Parte Contratante não serão superiores àquelas que
SeguranÇa de Aviação
deyam ser cobradas âs empresas aéreas nacionais dedicadas
1.. )3m conformidade com os direitos ~ obrigações que aos serviços aéreos internacionais similares.
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ou ainda dos serviços de qualquer organização, companhia
ou empresa aérea da outra Parte Contratante que esteja auto..:
rizada a prestar tais_serviços.
- _ __ ~-- - -~.
3. Os representantes e pessoal estarão_ sujeitos às leis
e regulamentos vigentes no território da outra Parte Contratante e, de acordo com tais normas legais, cadã Parte Contratante, com um mínimo de demora, fornecerá- as Carteiras
de Trabalho, os vistos de trabalho ou qualquer outro documento similar, aos representantes e pessoal referidos no §
1' deste Artigo..
·
- .
·-

ARTIGO XV
Consultas
1. Cada Parte Contratante poderá, a qualquer momento,
solicitar consulta relacionada com a implementação, aplicação
ou modificação deste Acordo, assim como com o cumprimento
do disposto no mesmo.
2. Tais consultas deverão começar dentro de um período
de sessenta (60) dias, contados a partir da data em que a
outra Parte Contratante receba uma solicitação por escrito,
a menos que as Partes Contratã-ntcs acordem de maneira diversa do que aqui se estabelece.
ARTIGO XVI
Modificações do Acordo
Se uma das Partes Contratantes julgar necessário a modifiCação de qualquer disposição deste Acordo, poderá solicitar
consultas com a outra Parte Contratante. As refefidas consultas efetuar-se-ão através de negociações e terão início no prazo
de.sessenta ( 60).dia&da data do pedido. Qualql!er modificação
acordada entrará em vigor definitiVam-e-nte :fpóS a-cõilfirri:laÇão:
por troca de Notas Diplomáticas.
·
ARTIGO XVII
Solução de Controvérsias
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ARTIGO XX
Convenções Multilaterais

1. As disposiçõeS deste Acordo estarão sujeitas ao- estabelecido n~ Convenção de Chicago, na medida em que as
mesmas seJam aplicáveis aos serviços aéieóS iiitelnã:cionais.
2. Se uma convenção ou emenda a uma convenção aeronáutica multilateral entrar em vigor para ambas as Partes
Contratantes, o presente Acordo Será nl:"odificado a fim de
se harmonizar com os dispoSitivos da Convenção em questão,
1fa fõftna- prevista pelo Artigo XVI.

.AR.TfGOXXI
Vigência
O presente Acordo entrará em vigor a partir da data
em que for completada a troca de Notas Diplomáticas informando sobre o cumprimento das formalidades legais de cada
uma das Partes Contratantes, necessária ã sua _vigência.
O presente Acordo_ terá uma vigência de três (3) anos,
prorrogável por iguais períodos, salvo se uma das Partes Contratantes comunicar ã outra, mediante Nota Diplomática, no
prazo de noventa (90) dias antes de seu término, que não
está de acordo com a prorrogação.
ARTIGO XXII
Títulos
Os títulos utilizados neste Acordo servem unicamente
de referência.
Feito em dois _exemplares, nos idiomas português e espa..:.
fl_l:t_9_~~--~!1:11?9~_jgtgl_m~~~~-~~t~~_!L~~-·--n~_ cidade de_ Caracas,
em 11 de novembro de 1988. - Robeitil cle-Ábreii"liodré
-:_ P~lo Governo da Reprlblicâ -da VênezÍJela: ·German Nava
Carr)lho.

ANEXO
1. Quadro de Rotas
BRASIL
A - Do Brasil para Caracas_ e além para Miami e/ou
~ ponto no Caribe, com exceção de pontos na República
Dominicana, Trinidad e Tobago, Porto Rico e Cuba.
B- De Boa Vista para Citidad Giiayana (Puerto Ordaz).
ARTIGO XVIII
VENEZUELA
Denúncia
A - Da Venezuela para o Rio de Janeiro e/ou São Paulo
.
_
1. Qualquer das Partes Contratantes póderá, a qualquer e além para Montevidéu e Buenos Aires.
B- De Ciudad Guayana (Puerto Ordaz) para Boa Vista.
momento, notificar por escrito -à outra Parte Contratante,
NOTAS:
.
. .
através dos_cana_is diplomáticOs, .de sua decisão de denunciar
a)
As
rotas
anteriormente
citadas
sejão
-operadas
em am~
o presente Acordo, obrigando-se a notificar sim\lltaoeamente
- bos os sentidos.
a Organização de Aviação Civil Internacional (OACI). - .·
2. O presente Acordo expirará seis (6) meses apóS a -- - b). As empresas designadas por ambas as Partes poderão
data do recebimento da notificação pela outra Parte Contra- omitir escaladas de suas respectivas rotas, em qualquer sertante, a menos que seja retirada antes de expirar esse período. viço.
11 - Designação de Empresas
3. Se o recebimento da notificação não for acusado-pelaBRASIL
outra Parte Contratante, essã notificação deverá ser consideRola A- VARIG (Viação Aérea Rio-Grandense S.A.).
rada recebida quatorze (14) dias após seu recebimento pela
Rota B -Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul S.A. ·
OACI.
VENEZUELA
Rota A- Venezuelana Internacional de Aviación S.A.
ARTIGO XIX
(VIASA)
Registro na OACI
B - Linea Aeropostal Venezuelana (LAV).
1 - Capacidade
O presente Acordo e quaisquer modifiC-açõeS ao mesmo--As empresas de ambas as Partes ficam autorizadas a opedeverão ser registrados na Organização de Aviação Civil Inter-nacional.
rar em suas reSpectivas rotas, da seguinte forma:
Qualquer divergência entre as Partes Contratantes relativa à interpretação ou aplicação do presente Acordo será
objeto, inicialmente, de entendimentos diretos entre as empresas interessadas, ou entre as. AutoridadeS AeroõáUHcas ou,
finalmente, entre os respectivos Governos.
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Rota A- Até 2 (duas) freqüências semanais com aeronaves Douglas DC-10, similar ou inferior, com um máximo de
264 assentos, e
Rota B -Até 2 (duas) freqüências semanais com aerona-

ves Douglas DC-9, Boeing-737, Boeing-727, similar ou inferior, com um mâXirrio de 135 assentos.

NOTAS:
.
a) As empresas designadas poderão operar até três (3)
freqüências semanais nas rotas "A", tornando efetiva a operação da terceira freqüência somente depois que as empresas
aéreas hajam alcançado um fator de aproveitamento que ultrapasse 65% do mercado tQt~de terceiras e quartas liberdades,
ou uma delas haja alcançado, de per si, um fator de aproveitamento superior a 75%. Para tanto, a base de um cálculo
será a oferta real de assentos_ das aeronaves operadas por

cada Parte, em um perfodo de doze (12) meses.

·

b) No exercício do tráfego de quinta liberdade, as empresas de cada Parte ficam limitadas a 1.200 passageirOs anuais
em cada sentido, não sendo permitido o transporte de carga.
IV -Internacionalização e Nacionalização de Passageiros em Guarulhos
A empresa designada pela Venezuela fica autOrizada,
de conformidade com a legislação brasileira, a intenlacionalizar ou na-cionalizar, no aeroporto de Ouarulhos, Seüs passageiros provenientes desse Aeroporto ou a ele destinados,
, utilizando, para esse fim, aeronaves fretadas a empresas brasileiras, as quais operarão em conexão com os próprios serviços
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da Viasa. A Parte brasileira concorda em que o fretamento
de aeronaves pela Viasa para realização c_onexão dos serviços
entre os aeroportos do Galeão e de Guarulhos já_ feit_o em
conjunto com outras empresas nacionais ou estrangeiras, seja
a_ ae_ro~av~_ ~etada, poderá ser utilizada por mais de uma
empresa.
- V- Utilização de Aeronaves
As Partes Con,tratantes çoncordam em que uma empresa
designada para uma das rotas poderá utilizar aeronaves da
empresa designada para outra rota, respeitadas as limitações
de equipamentos contidas no item m deste Anexo.
VI - Cooperação entre Empresas
As Partes Contratantes coincidem na importância de que
as empresas designadas das duas Partes desenvolvam uma
cooperação progressiva, por entenderem que a mesma contri.:
bui para o fortalecimento das relações aeronáuticas.

VII -Horários
Os horários deverão indicar o tipo. modelo e configuração
das aeronaves utilizadas, freqüêncías dos serviços e escalas
a serem operadas. Esses horários deverão_ ser submetidos pelas
empresas aéreas designadas de cada Parte Contratante às Au-

toridades Aeronáuticas da outra Parte Contratante trinta (30)
dias, rio mínimo, atites· da data prevista para sua vigência.
J"ais horários deverão ser aprovados dentro do prazo acima
indiQ!do se estiverem em conformidade com as disposições
deste Anexo.

-SENADO FEDERAL

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 20, DE 1991
Autoriza a União a celebrar operação externa de natureza ímanceira relativa aos
juros da dívida externa, junto aos bancos comerciais, devidos n9 período de julho de 1989
a dezembro de 1990 e dá outras providências.
·
O Senado Federal resolve:
·
Art. 1• É a União autorizada a celebrar operação externa de natureza financeira, junto aos bancos
comerciais credores da dívida externa, no valor de até. US$ 9,000,000,000.00 (nove bilhões de dólares
norte-americanos), para regularização dos juros devidos em 1989 e 1990, na conformidade dó Sumário
dos Principais Termos, do Pedido de Dispensa de Cumprimento de Obrigações e dos demais documentos
que acompanham a Mensagem Presidencial n• 243, de 27 de maio de 1991, e especialmente das condições
estipuladas nos dispositivos que se seguem.
Parágrafo único. A operação restringir-se·á aos contratos de 'regularização dos juros devidos e não
pagos no período de julho de 1989 a d_ez~embro de 1990 e obedecerá às seguintes condições:
I - a União poderá pagar, em dinheiro, até vinte e cinco por cento dos referidos juros, limitados
ao teto de US$ 2,000,000,000.00 (dois bilhões de dólares norte-americanos) inclusive juros cje mora, da
seguinte forma:
a) até quarenta e cinco por cento do montante referido no item anterior poderão ser pagos dez dias
após a data de assinatura do Sumário dos Principais Termos;
.
b) os cinqüenta e cinco por cento remanescentes em sete prestações, sendo que o início do pagamento
destas ficará condicionado à adesão do numero mínimo de bancos ao pedido de aditamento contratual,
tal como estabelecido no acordo de 1988(MYDFA);

DIÁRIO DO CONGRESSO~J\TACfONAL (Seçllo II)

Junho de 1991

Sábado 22 3605

II - setenta e cincó por cento dos juros devidos serão convertidos em bónus a serem emitidos depois
que o Brasil e o Comité Assessor dos Bancos chegarem a um acordo sobre o estoque da dívida de médio
e longo prazo..

_

.

_

_

_

Art. 2• Os bónus a que se refere o art. 1', parágrafo único, inciso II, terão as seguintes càractedstic'as: · ·
emissor: Republica Federativa do Brasil;
'
moeda: Dólar norte-americano;
prazo de resgate: dez anos, a contar del• de janeiro de 1991;
prazo de carência: três anos, a contar de 1• de janeiro de 1991;
taxa de juros: (a critério de cada banco credor):
. Opção_l:
1• ano 7 13/16% ao ano, fixas;
29 ano 8 3/8% ao ano, fixas;
39 ano 8 3/4% ao ano, fixas; do 4• ano ao 1()9 ano Libor de. seis meses .mais 13/16% ao ano~
Opção 2:
· .. '
" '
Libor de seis meses mais 13/16% ao iino-;· prevalecendo, para os primeiros cinco anos, um piso de
6,0% aoano e os seguintes tetos:
19 ano 7,2% ao ano;
2' ano 7,7% ao ano;· do 3' ano ao 5• ano 8,2%. ao ano; tanto no caso do piso quanto dos tetos,
as percentagens referem-se ã Libor de seis meses, excluída a margem ('_'spréad"); prestações do principal:
semestrais, com vencimentos em 1• de janeiro e 1• de julho de cada ano, veAqmçlo-se ;>. primeiro em
1' de janeiro de 1994 e a ultima em 19 de janeiro de 2001,nos seguinte percentuais:
· ··
-·
Prestações:
1' ã 3• 1,0%
4• a 6• 2,0%
7• 4,0%
8• ã 10• 8,5%
11' ã 15'12,3%
Art. 39 As instituições da adminstração direta e indireta de estados e municípios que- não hajam,efetivado os depósitos no Banco Central; nos termos da ·Resolução 1564, deverão firmar oom a União
contratos de financiamento da dívida nas mesmas condições avençadas com os credores externos, mediante
garantias idór.eas, inclusive consistentes na caução das cotas ou parcelas de que são titulares, nos termos
do art. 159 da Constituição FederaL
Art. 4' É a União autorizada a contratar instituições financeiras de porte internacional e comprovada
capacidade par& desempenhar as funções de Agente para a Formalização e Eficácia do Contrato de Emissão
de Bónus e Agente para a Custódia e Resgate dos Bónus.
Art. 59 Os desembolsos autorizados por esta Resolução não poderão ultrapassar os limites e condições
estabelecidos pela .Resolução n<:> 82, de
29,39e4<?.

1990~

do Senado Federal, especialmente aqueles referidos. nos arts.
'-·---~-...--~·

Art. 6• Ein qualquer hipótese, cópias dos atos, contratos ou acordos firmados com base no disposto
nesta Resolução serão enviadas ao Senado Federal na forma original e devidamente traduzidas para a
língua portuguesa, antes da sua vigência.
Parágrafo único. Os comprovantes das despesas justificáveis e dos documentos referentes à negociação
e implementação dos instrumentos que materializarão as operações, bem como os decorrentes de "Contratação de Agentes", na forma do art. 49 desta Resolução, serão encaminhados ao Senado Federal na forma
do disposto no caput deste artigo.
··
·
Art. 7' O Senado Federal indicará, dentre os seus membros, dais representantes, oriundos, um da
Situação, outro da Oposição, "que;· coiliO observadores, acompanharão a assinatura dos Contratós para
a Regularização dos Juros Devidos em 1989 e 1990 a serem celebrados com os bancos privados. externos,
de que trata a presente Resolução, acompanhando-lhes os termos ulteriores, até final conclusão.
Parágrafo único. Os representantes, que serão escolhidos na forma regimental, apresentarão ao Senado
Federal, relatórios sucessivos de cada uma das etapas dos. desdobramentos dos Contratos, que poderão
ser subscritos conjunta ou separadamente.
·
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Art. 8' O Senado Federal assinala que o esforço para regularização dos juros atrasados, que o povo
e o governo brasileiros enunciam nos termos do sumário a que se vincula esta Resolução, constitui consciente
e conseqüente gesto no sentido da normalidade de suas relações financeiras externas (internacionais) que
não se traduz em conformismo com suas cohdições, as· quais, em seu conjunto, são inaceitáveis para as
negociações seguintes.
·
·
- Art. 9' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de junho de 199L- Senador Mauro Benevides, Presidente.
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Sessão, em 21 de Junho de 1991

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Dirceu Carneiro
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa - AmazoninO Mendes - Dirceu Carneiro - Esperidião Amili----=- Gerson Camata - João_Fr_ança
-Jonas Pinheiro -José Eduardo - Jutahy MagalhãesMaurício Corrc!a -Nabo r Júnior- Ney Maranhão - Oziel
Carneiro - Ronan Tito - Vilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 15 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declar_o aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso=s trabalhos.
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comuiÚcações:
N' 153/91 (n' 278jg1, na origem), de 18 do oorrente, referente á promulgação dos Decretos Legislativos n~" 138 a 148,.
149, 150 a 152, de 1991.

N' 154191 (n' 279/91, na origem), de 18 do corrente, referente à promulgação dos Decretos Legislativos n~ 106 a 137,
,
de 1991.
N° 155/91 (n' 280/91, na origem), de 18 do corrente, referente às Mensagens SM n~~ 167 a 169, de 1991.
N' 156/91 (n' 281/91, na origem), de 18 do oorrente, referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens
do Presidente da República n'' 176, 187, 241 e 251, de 1991.
N' 157/91 (n' 282/91, na origem), de 19 do corrente, referente à promulgação de partes que, vetadas, foram mantidas
pelo Congresso Nacional, da Lei n 9 8.088, de 31 de outubro
de 1990.
·
OFÍCIO DO SR. I• SECRETÁRIO
- DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
encaminhando à revisão do Senado
autógrafo do seguinte projeto
PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 33, DE 1991
(N• 516/91, na Casa de origem)
Dispõe sobre a competência da Superintendência Nacional do Abastecimento - Sunab, altera a Lei Delegada
n~ 4, de 26 de setembro de 1962, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Compete à Superintendência Nacional do Abastecimento- Sunab, além de outras atribuições previstas em
leis e regulamentos, aplicar a legislação perti~ente à interven-
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ção do domínio econômico e orientar a fiscalização que se
o) exigir. cobrar ou receber qualquer vantagem ou imporfizer necessária.
·
- - tância adicional a valores relativos a preços tabelados, congelados, fixaáos, adminiStrados ou controlados pelo poder púArt. 2• O art, 1Lda Lei Delegada n• 4, de 26 de setem- blico;
bro de 1962, modificado pelo Decreto-Lei n• 422, de 20 de
p) organizar, promover ou participar dé boicote no c-omérjaneiro de 1969, pela Lei n• 7.784, de 28 de junho de 1989, cio-de gêneros alimentícios·ou no comércio de produtos induse pela Lei n• 8.035, de 27 de abril de 1990, passa a vigorar trializados, quer seja deixando de retirá-los de fábrica, dificulcom a seguinte redação:
tando a sua Qist_ribuição.ao consumidor ou em_qualquer outra
etapa da produção à comercialiZaÇ-ão final, o mesmo se apli"Art. 11. Fica sujeito a multa de Cr$ 59.00,00 (cinqüentà cando, no que couber, à prestação de serviços essenciais à
mil cruzeiros) a Cr$ 20.000:000,00 (vinte milhões de .quzei-. população, definidos por portaria do Superintendente da Suros), reajustáVel mensalmente a partij df?--- primeiro dia do _ nab;
mês seguinte à data da publicação _desta ki pela variação q) impedir a produção, comercialização ou distnbuição de
da Taxa Referencial(TR) ou qualquer outro índiCe que venha
bens ou_ a prestação de serviços no País;

a substituí-la, sem prejuízo das sanções penais que couberem
r) promover ajuste ou acordo entre empresas ou entre pesna forma da lei, aquele que:
soas a elas vinculadas ou interessadas no·objeto de suas atividaa) vender ou expuser ã venda mercadorias, ou contratar, des, -que possibilite atuação li_siva â economia rtàcional ou
ou oferecer serviços por preços superiores aos Oficialmente
ao interesse dos consumidores, ou iliininar, total ou parcialtabelados, aos fixados pelo órgão ou entidade_ competente, mente, a concorrência."
aos establlizados em regime legal de contr_ole __ou ao limite
Art. 3 9 O art. 12 da Lei Delegada n9 4, de 26 de setemde variaçõe_s previsto em plano de estabilização eçpilômica,
9
assim como.aplicar fórmulas de reajustamento de preços diver- bro de 1962-, coni a riiodificãÇãó-lntroâuzida pelo art. 6 do
Decreto-Lei
n"
422,
de
20
de
janeiro
de
1969,
passa
a
vigorar
sos daquelas que forem pelos mesmos e.stabelecid:as;
con; ·a seguinte tedação~
b) sonegar gêneros ou mercadorias, recusar vendê-los ou
os retiver para fins de especulação, assim como recusar presta"Art. 12. Em caso de reincidência em infrações descritas
ção de serviços a quem deles necessite e esteja em Condições
de contratá-los;
nas alíneas a, b, I, p, q e r, do art. 11 desta lei, poderá
c) não mantiver afixada, em lugar visível e de fácil leitura, o estabelecimento ser interditado pelo prazo de três a noventa
tabelas de preços dos gêneros e mercadorias, serviços ou diver- dias, cabendo à Superintendência Nacional do Abastecimento
sõ,es públicas populares, quando obrigatór~o;
_
Sunab disciplinar a execução do ato de interdição.
_
d) favorecer ou prefel'ir ·comprador_ou _ fr_eguêS, em detrí~
-§- 1" A interdiÇão é considerada sanção autónoma da muimente de outros, res~aly~dos os sistemas 4e entrega ao consu- ta prevista no art. 11 desta lei.
mo por intermedio de distribuidores ou r~vendeQores;_
§ 2" O interditado poderá, sem efeito suspensivO"-, recorrer -e) negar ou deixar de fornecer fatora ou pota, quando obrida interdição através de petição endereçada ao dirigente irfáxi·
- mo do órgão a que estiver subordinado quem determinou
gatório; .,
O produzir, expuser ou vender mercadoria cuja eml?ala-__ a medida.
§ 3~ Findo o prazo de quarenta e oito horas, sem que
gero, tipo, especificação, peso ou comp·osi~ão, transgrida determinações legais, ou não corresponda à respectiva classifi- seja apreciado o recurso, considerar-se~á automaticamente
cação oficial ou real;
-··
suspensa a interdição.
g) efetuar vendas ou ofert_a_s de venda, compras ou ofertas
§ 4~ O interditado poderá, antes do fechamento das portas
de compra que incluam sob qualquer forma uma prestação do estabelecimento, dele retirar os gêneros perecíveis.
§ s~ .. Responderão solidariamen_te pelo pagamento das
oculta;
h) emitir fatura, duplicata ou nota de ve-nda que não corres~ multas e pelas demais penalidades os proprietários, os adminisponda à mercadoria vendida, em quantida9-e""ou_:qualidade, tractores, os getentes, os signatários da fatora ou nota, ou
ou, ainda; aos serviços efetivamente..contratados;
- quem de direito ou de fatO, no estabelecimento, efetuar a
i) subordinar a venda de um produto à compra -simultânea
venda."
de outro. produto ou à compra'de uma quantidade imposta;
Art. 4• O disposto nocaput do art. 11 da Lei Delegada
j) dificultar ou impedir a observância- das resoluções que
n• 4, de 26 qe setembro de 1962, com a redação dada pelo
forem baixadas em decorrênCia desta lei;
·
art. 29 desta lei, aplica-se às autuações e processos que ienham
k) sonegar documentos ou comprovantes exigidos para apupor base ilíCitos cometidos no período compreendido entre
ração de custo de produção e de venda, ou impedir ou difi~ 28 de março de 1990 até a publicação desta lei, cujas multas,
cultar exames contábeis que forem julgados necessários, ou no caso de já terem sido arbitradas, estejam com seus pagadeixar de fornecer esclarecimentos que foi'e_lll:_~xigi~os;
mentos total ou parcialmente pendentes.
I) adquirir, sOb qualquer pretexto, ainda que com_aroncor~
dância do vendedor, mercadoria, produtO ou qualquer bem Art. 59 Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente
por preço inferior ao mínimo _oficial, quando fixado com base lei, graduando as penalidades aplicáveis de acordo com o
porte e a localização do estabelecimento, o valor da transação
no art. 2", inciso IV, desta lei;
considerada ilícita ~ Outros fatores- que pemlftár*( a diferenm) descumprir ato de intervenção, norma ou condição de
'
ciação de categoria econômica -dos infratoreS. - · ·
comercialização ou ind_\lStrialização estaPelecidas;
n) alterar, sem modificação eSsencial ou de q ualidad~, a
-Art. 6? Esta I_ei entra em vigor na data de sua publi~
embalagem, a denomjnação ou a descriçãp _de bens ou servi- cação.
ços, assim como a indicação de seu modelo ou refÚência,
Art. 79 Revogam-se_ as disposições em C'ontrário.
para obter pi-~o superior ao permitido;
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI DELEGADA No 4,
DE 26 DE SETEMBRO DE 1962
Dispõe sobre a intervenção no domínio Económico para
, assegurar a livre distribuição de produtos necessários ao
consumo do povo.

'O Presidente da Republica:
Faço saber que, no uso da delegação constante do Decreto
Legisl~tivo n~ 9, de 27 de agosto de 1962, decreto a seguinte
lei:
- · ·
Art. -1 9 ·A União, na forma do art. 146 da Constituição,
fica autorizada a intervir no domínio económico para assegurar
a livre- distribuição de mercadorias e serviços essenciais ao
consumo e uso do povo, nos limites fixado nesta lei.

Pafág:tafo .único. -A intervenção se -processanr,·tambéffi
para assegurar o suprimento dos bens necessários às_atividades ~
agropecuárias da pesca e industriais do País.
Art. 2"' A iD.terveriÇão _conSistirá:
1-- na compra, armazenamento, distribuição e venda de:
a), gêneros e produtos alimentícios;
b) gado vacum, suíno, ovino e caprino, desdiuiâo ao abate;
c) aves e pescado próprios para alimentação;
d) tecidos e calçados de uso popular;
· e} met:;licameutos;
f) instrumentos e ferramentas de uso individual;
g) máquin-a, inclusive caminhões, "jipes", tratares, con- ,
juntos motomecanizados e peças sobressalentes, destinadas
às atividades agropecuárias;
b) _a.ram~s, farpados e lisos, quando destinados a emprego
nas atividades .rurais;
i). artigos sanitários e artefatos industrializados 7 de usO
doméstico;
j) cimento e laminados _de fer.(o, destinados à construção
de casas próprias, de tipo popular, e ãs benfeitorias rurais;
k) produtos e materiais iridispensáveis à produção de
bens de.consumo popular;
_
II- na fixação de preços e no cOntrole do abastecimento,
neste compreendidos a produção, transporte, armazenamento
e comercialização;
III.:..... na desapropriação de bens, por interesse social,
ou na re-quisição de serviços, necessários à realização dos objetivos previstos nesta lei;
·· ·--- ---.
IV- na promoção de estímulos ã produção.
§ 19 A requisição far-se--:-á Do ·Paí::; o:u no estrangeiro,
quando his:uficiente a p-rodução nacional; a venda,_onde se
verifica ~ .escassez.
§ 2" Não podem ser objeto de desapropriação, com amparo nesta lei, os animais de serviço ou destinados à reprodução.
Art. 39 Os produtOs adquiridos Por compra ou desapropriação serão entregues ao consumidor através de:
a) empresas estatais especializá.das;
b) organismos federais,. estaduais~. p_u municipais, de administraÇão' dii-eta ou indi,reta;
c) entidades privadas, de comprovada idoneidade.
Art. 49 Nas compras e desapropriações efetuadas nos
termos desta lei, o imposto de vendas e consignações será
pago pelo vendedor ou pelo desapropriado.

Art. 59 Na execução_ desta lei, não serão permitidas discriminações de caráter geográfico ou de grupos e pessoas,
dentro do mesmo setor de produção e comércio.
Art. 69 Para controle do abastecimento de mercadOrias
ou serviços e fixação de preços são os órgãos incUmbidos
da aplicação desta lei autorizados a:
I - regular e disciplinar, no territófio nacional, a circo-__
lação e distribuição dos bens sujeitos ao regime desta l~i,
podendo, inclusive, proibir a sua movimentação e ainda estabelecer prioridades para o transporte e armazenamento, sempre que o interesse P.úblico o exigir;
II:____ regular e disciplinar a produção, distribuição e consumo das matérias primas, podendo requisitar meios de transporte e armazenamento;
III -tabelar os preços máximos de mercadorias e serviços essenciais em relação aos revendedores;
IV- tabelar os preços máximOs -e eStabelecer cOridições
de yenda de t:nercadori~s ou serviços, a fim de impedir lucro!)_
excessivos, inclusive· diverSões públicas popula-res;
·V- estabelecer o racionamentO dos serviços essenciais
e dos bens mencionados no art. 2~' inciso I, desta lei, em'
casos de guerra, calamidade ou necessidade pública;
VI -assistir as cooperativas, ligadas-à-produção ou distribuição ·de gênero alimentícios, na obteiiÇãO preferencial dã.S
mercadorias de que necessitem;
VII- manter estoque de mercadorias;
VIII -superintender e fiscalizar através de agentes federais, em todo o País, a execução das medidas adotadas e
os serviços que estabelecer.

"Art. 79 Os preços dos beris dêsapfOpriadOS, ciúandO
objeto de tabelamento em vigor, ~e.rão p,ago~ previamente.
em moeda corrente e não poderão ser arbitrados em valor
superior ã0 do resp-ectivõ tabelamento.
Parágrafo único. Quando o bem desapropriado não for
sujeito a prévio tabelamento, os preços· serão arbitrados tendo
em vista o custo médio nos locais de produção ou de venda."(!)
"ÃrÍ. s~ A imissão na pOSse dos bens desapropriados
será eJetivá.da liminar~ente, anteS da ci~~çãp do réu, no foro
da situação dos bens, mediante prévio depósito jUdicial do
respectivo preço que, na hipótese do pa~ágrafo único do art.
7o será (!Xado por perito nomeado do pelo juiz." (2)
_§ 1"' Citado o réu, o processo seguirá o- cutso -preVisto
na legislação vigente sobre desapropriação, reduzidos â metade, sempre que possível, a critério do juii os respectivoS pra-

ws.
§ 29 Depositado-o preçO, o desapiõprlàdo pode"râ levantá-lo sem que esse fato importe presunção de concordância
com a avaliação ou renúncia ao direito de defesa.

Art. 99 Os pio.dutôs adquiridos por compra ou desapropriação serão entregúes·ao consumO"pelos preços tabelados.
Parágrafo único.· 'As vendas aos distribuidores serão feitas com redução percentual e uniforme 'dos preços tabelados.
Art. 10. Compete â União dispor normativamente, sobre as condições e oportunidades de uso dos poderes conferidos nesta lei, cabenQo aos estados a execução das normas
baixadas e a fiscalização do seu cumprimento, sem prejuízo
de idênticas atribuiç6es fiscalizadoras reConhecidas à União.
§ 19 A União exercerá suas atribUições átravés do ato
do Poder Executivo' óU por intermédio dos órgãos federais
a que atribuir tais poderes.
h
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§ 2~ Na falta de instrumentos administrativos adequaM
dos por parte dos estados, a União encarregar-se-á dessa execução e fiscalização.
§ 39 No Distrito FedeiaJ e nOs territórios a Up.iao exercerá todas as atribuições para a aplicação desta lei.,
ArL !L Fica sujeita à multa de um terço (1/3) do valor
do salário mínimo vigente -no Distrito Federal, à época da
infri!ção, até cem (100) vezes o valor desse mesmo saládo,
sem prejuízo das sanções penais que couberem na· forma Pa
lei aquele que:
.
a) vender ou expuser à venda mercadorias, ou oferecer
serviços por preços superiores- aos-tabelados;
b) sonegar gêneros- ou mercadorias; recusar vendê-los
ou retirar para fins de especu13.ção;
c) nãó mantiVer afix·adO em lugar viSíy_~l e de fácil leitura
tabela de preços dos géneros e mercadorias, serviçõS 6U diversões públicas populares;· - --·
d) favorecer ou preferir comprador ou freguês, em detrimento de outros ressalvados os sistemas de: entrega áo consumo por intermédio de distribuidores ou revendedor~S;- · :e) negar ou deixar de fornecer·a fatura, ou nota~ Q!!__çáderno' de venda quando Obrig~t6ii0; · · ·_ · ·_
~- · ~
O produzir, expor ou- _vender merCadorias cuja_ eritbalagern, tipo, especificaçãO, 'Pe"so ou c<J"mposição, transgrida detúrriinaçOes -legaiS, ou- não CorreSpOnda à resp~ctiva cla_ssificação oficial ou real;
_g) efetuar vendas ou ofertas de venda, e c-onipra-0-uOfertas de compra que incluam, sob qualquer forma, uma prestação oculta;
h) emifii fatUTa, duplicata ou nota de venda· cJ.l!e não
corresponda à mercildo~ias- mencionada,· _em quantidadt:: ou
qualidade;
'
i) subordinar a venda de um produto à compra símultânea
de outros produtos ou __à compra de uma qualidade imposta;
j) dificultar ou im-pedir a observância das resoluções que
forem baixadas_ em decOrrência desta lei;
k) sonegar documentos ou comprovantes exigidos para
apuração de custo de produção e de venda, ou impedir ou
dificultar exames_ contábeis que forem julgados necessários.
ou _deixar de fornecer esclarecimentos que forem exigidOs;
"I) adquirir, sob qUalquer pretexto, ainda que com a
concordância do vendedor, mercadoria, produto ou qualquer
bem por preço inferior ão mínimo oficial quan-do fixado c_om
base no a:rL 2Y item IV, desta Leí" (3)
"m) descumprir ato intervencionista; norma ou condição
de comercialização ou in-dustrialização estabelecidas." ( 4) _

"Art. 12. Nos.casos. de infr.aç~o_d~s alínea_s_a, b_e c
do art. 11 desta lei, poderá ser determin~da a interqiçãO dó.
estabelecimento por um prazo de três a n9venta dias, éab:efldo
ao órgão ou entidade incwnbido da ex.e.c1,;1ção de&_t::,. .lei fj"íar.
a competência para ã prát1Ca do ato de í:r;tlerdição. "(5)
§ 1"' O hiterdit8:do poderá, sem efeito SuSpenSiVo, recana da interdição através de petição endereçada ao dirigente
máximo do órgão a que estiver subordinado quem detenninou
a medida.
§ 29 A autoridá.de competente para apreciar o recurso
terá o prazo de quarenta e oito horas para confírmar oti suspender a interdição.
-

§ 39 Findo o prazo previsto no parágrafo anterior sem
que seja apreciado o recurso, considerar-se-á automaticamente suspensa a interdição.
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f 49 O interditado poderá, antes do fechamemu uas
portas do estabelecimento, dele retirar o~ gêneros perecíveis.
.§ 59 Responderão solidariamente pelo pagamento das
ritultas e_ pelas demais penalidades os proprietários, os administradores, os gerentes, os signatários da fatura, nota ou caderno
de venda, o_u quem, de direito ou de fato_, no estabelecimento,
efetuar a venda." (6 )
Art. 13. O infrator será autuado,. deverido _c9-M.t~x: ç:lo
instrumento a sua assinatura ou a declaração, feita pelo au· tuante, de sua recusa:_ ·
§ 19 O auto cte infráçao· Será lavrado em três vias, de-Vendo a primeira e a segunda dar entrada no órgão local "incumbido da aplicação da lei, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro)
.horas, entregando-se a terceira via, medi_ante recibo, ao autuado.
_
§ 2 9 -0 autuàdo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentará
defesa, juntando ou indicando as provas que tiver. Findo esse
prazo, com ou sem_ a defesa, juntadas OJ.I_ind~~das as provas,
o- processo será encaminhado ao responsável do órgão local
incumbido-da aplicação da lei, para emS(cinco) dias, homologar o· auto de infração e ·arbitrar a rriultã. Art. 14. Homologado o auto de infração e arbitrada
a_ multa, será o. autuaao p.otifiçado para pagá':'la _ao praZo de
10 (dez) dias.
ArL 15. No prazo de 10 (dez) dias da data da entrega
da notificação ao infrator, este desde que deposite rr~:etade
do valor da multa, poderá recorrer à autoridade a qu_e_ estiyer
subordinado o prolator da decisão. . . .
... . , ,, "
Art. 16. Feito o depósito, o processo será encaminhado
ao prolator, o qual confirmará ou reformaf'á_ a decisão antes
dt; ret;netê~lo. ex-offi{::io ~ ins~ã:ncia_fínal.
Art. 17. Se a decisão final mantiver a multá ou reduzi-la, o depósito converter-se-á automaticamente, ·em pagamento até a quantia depositada, restituindo-se ao in:frator
o excesso depositado.
. Parágrafo único_. Se o valor da multf!. for superior ao
depósito, o ínfrator pagará o saldo no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 18. Deçorrido o prazo, sem que ·seja feito o dCpósito ou o pagamento, o_ yalor do débito $erá inscQto cúmo
dívida ativa, valendo a certidão de inscrição para a cobranç-a
Pelo fito dos executivos fiscais,
ArL 19. São competentes•para julgar os proce_ssos e
impor ·as sanções previstas nesta lei.
_
a) os responáveis pelos órgãos estaduais que' forem incumbidos de sua execução;
_
b) os responsáveis pelos órgãos locais das inStituiÇôes
federais que, nas Unidades d~ Federação, estejam incup1bidos
da execução desta lei;Art. 20. As· niultas. aplicadas peloS órgãOS êSütduais
constituirão receita da-respectiva Unidade da Federação.
Art. 21. As cominações previstas nesta lej cumulam-se
com ~fs sanções penãis ou civis e são umas e outras independentes entre si, bem assim as instâncias administr-ªti_V~s. civil
e penal.
Art. 22. Esta lei será regulamentada no prazo de 60
(seSsenta) dias contados de sua publicação.
Art. 23. Enquanto não expressamente revogados continuam em vigor as resoluções portarias, determinações, ordens
de serviços e mais atos baixados pela Cofap e seus órgãos
auxiliares.
Art. 24. A vigência desta lei. não prejudicará os processos civiS fiscais criminais _e__ inquéritos administrativos, ins_o
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taurados no regime da Lei n~ 1.522, de 26 de dezembro- de
----1951, e suas alterações.
Art. 25. Esta lei entrará em vigor 30 (trinta) aias após
a sua publicação, revogadas nesta data Lei n!> 1.522, de 26
de dezembro de 1951, suas alterações_ e outras disposições
em contrário, ressalvando-se a continuação dos serviços por
ela criados, os quais serão extintos à medida que forem substituídos pelos novos serviços.
DECRETO LEI N" 303
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Cria o Conselho Nacional de Cootroie da Poluição Ambiental e dá outras providências.

DECRETO-LEI N' 422,
DE 20 DE JANEIRO DE 1969
Altera dispositivos da Lei Delegada n 9 4, de 26 de setembro de 1962, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando das atribuições que
lhe confere o § 19 do art. 29 do Ato Institucional n9 5, de.
13 de dezembro de 1968, decreta:
Art. 1' Para efeito do art. 1• da Lei Delegada n' 4,
de 26 de setembro de 1962, consideram-se essenciais as mercadorias ou serviços como tais definidos em ato baixad_o_ pelo
órgão ou entidade incumbida da execução da mesma Lei Delegada n' 4.
Art. 2o A forma íritérVéndOílista da requisição-de serViços a que se refere o art. 29 , itém- IIT, da Lei Delegada n9
4, de 26 de setembro de 1962, efetivai::..se-=á Corii ou sem a
ocupação temporária das dependências da empresa.
Parágrafo único. O j)agaffiento pelos Serviços requisitados será efetuado após o término da requisição.
Art. 39 O art. 79, e seu paTágrafo único, da Lei Delegada
n'~' 4, de 26 de setembro de 1962, passam a ter a seguinte
redação:
"Art. 79 Os pteços dós bens desapropriados, quando
ob Ieto de tabelamento em vigor, serão pagos previamente
em moeda corrente e não_ poderão ser arbitrados em· valor
superior ao do respectivo tabelamento.
Parágrafo único. Quando o bem desapropriado não
for sujeito a prévio tabelameJJ.tO, os preços serãQ arbitrados tendo em vista o custo médio nos locais de produção
ou de venda."
Art. 4' O art. 8'daLei Delegadan'4, de26 de setembro
de 1962, passa a vigorar com a seguinte-redação:
"Art. 89 A imissão na posse dos bens desapropriados
será efetivada, liminarmente, antes da citação do réu,
no foro da situaçãO dos bens, mediante prévio depósitO
judicial do respectivo preço, que, na hipótese do parágrafo único do art. 79 , será fixado por perito nomeado
pelo juiz."
Art. 5' O art. 11 da Lei Delegada n• 4, de 26 de setembro de 1962, passa cciitter riiaiS duas alíneas, com a segufnte
redação:
"I) adquirir, sob qualquer pretexto, ainda que com
a concordância do vendedor, mercadoria, produto ou
qualquer bem por preço inferior ao mínimO oficial quando
fixado com base no art. 2'~', item IV, desta lei;
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m) descumprir ato intervencioniSta, normã. ou condição de comercializ~ção o~ industrialização estabelecidas."
Art. 6~ O art. 12, e_ seu parágrafo único, da Lei' Dele:..
gada n 9 4, de 26 de setembro de 1962, passam a vigorar com
a seguinte redação, desdobrado- o aludido parágrafo único
em cinco parágrafos:
HArt. 12. Nos_ casos de infração das alíneas a, b e
c do art. 11 desta l~i .. poderá ser determinada a interdição
do estabelecimento por um prazo de três a noventa dias,
cabendo ao órgão ou entidade incumbido da execução
desta lei fixar a competência_ paia a prátiCã do ato de
interdição.
§ 19 O interditado - poderá, sem efeito suspensivo, recorrer da interdição através de petição endereçada
a:-9 dirigente máximo do órgão a que esti_ver subordinado
quem determinou a medida.
§ 29 A autoridade competente para apreciar o recurso_ terá o prazo de quarenta e oito horas para confirmar
ou suspender a interdiçãO.
§ 3<> Findo o prazo previsto no parágrafo anterior
sem que seJa apreciado o recurso, considerar-se-á automaticamente suspensa a interdição.
· § 49 O iilte"rditado podeiá-, antes do fechamento
das portas do estabelecimento, dele retirar os gênerosperecíveis.
§ 59 Responderão solidariamente pelo pagamento
das multas e pelas demais penalidades os proprietários,
- os. administradores, os gerentes,_ os signatários dã fatura,
nota ou caderno de venda, ou quem, de direito ou de
fatO, no estabelecimento, efetuar- a venda."
Art. 7~ É da exclusiva competência da Superintendência Nacional do Abastecimento (SUNAB) a fixação de preços
máximos de taxas, anuidades de estabelecimentos de ensino,
de ingressos em diversões públicas populares, inclusive cine-ma, bem como a aplicação de qualquer outra forma de intervenção prevista no art. 29 da Lei Delegada n9 4 de 26 de
seteinbro de 1962, com relação a esses _serviços.
Art. 89 A inobservância do disposto no presente_ decreto-lei sujeitará o infrator âs penalidades previstas na Lei Delegada n 9 4, de 26 de setembro de 1962, sem prejuíZo-das sanções
penais e da aplicação do disposto no art. 50 do Ato Institucional n' 5, de 13 de dezembro de 1968, no que respeita
aos crimes contra a economia popular.
_Parágrafo único-. As infrãçõeS de que tratam as alíneas
I e m, acrescidas ao art. 11 da Lei Delegada n 9 4, de 26
de setembro de 1962_-, _são consideradas, para os fins de aplicação de SaÍlçóeS, de -natureza grave.
· Art. 99 Este decreto-lei entrará em vigor na data de
sua-publicação revo-gadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1969-; 1489 da Independência
e 81• da República.- A. COSTA E SILVA- António Delfim
Netto - Hélio Beltrão.

MEDIDA PROVISÓRIA N• 60,
DE 26 DE MAIO DE 1989
Altera a redaçáo do art. 11 da Lei Delegada n• 4, de
26 de setembro de 1962, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte medida
provisória, com força de lei:
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Art. 19 O art. 11 da Lei Delegada no 4, de 26 de setemq) promover ajuste ou acordo entre empresas ou entre
bro de 1962, passa a vigorar COm a seguinte redaçáo:
pessoas vinculadas a tais empresas ou interess-adas no objeto
"Art. 11. Fica sujeito a multa, variável de 500 .e,200Jl00 _ de S_l!aS atividades, que possibilite atuação lesiva ã ecOnomia
Bônus do Te'souro Naciopal- BTN, sem prejuízo cfis Sanções - niciôÍlal ou ao interesSe gerãl âos COnSumidores;
r) aplicar fórmulas de reajustamentO de preços diversas
penais que couberem na _forma da lei, aquele que:
a) vender ou expuser à venda mercadorias, ou contratar, d<lciuelãs que forem permitidas por lei, regulamento, instrUção
ou oferecer serviços pór preços superiores aos oficíalmente ministerial, órgão ou entidade competente;
s) fazer repercutir, nos preços de insumos, produtos ou
tabelados, aos fixados pelo órgão ou pela entidade competentes, aos estabilizados em regime legal de controle ou ao serviços~ aumentos ftavidos em outros setores, quando tais
limite de variações previsto em plano de estabilização ecopô- aumentos não os alcancem, ou fazê-los incidir acima do perce"iltúal que cornpoi seus custos;
mica, assim como aplicar fórmUlas de reajustamento de preços
---tJ Sõ-iiegar inSurriO ótl:'rnatéria~prima à produção ou 'reCudiversas daquelas que forem pelos mesmos estabelecidqs_;
sar-vendê-los; recusar a prestação de serviçOs a quem-esteja
b) sonegar gêneros ou mercadorias, recusar, vendê-los
em. condições de contratá-los segundo o preço exigido pelo
ou os retiver para fins de especulação;
·
prestador;
c) não mantiver afixado, em lugar visível e de fácil leitura,
u) alterar a den.ominação ou a descrição do insumo ou
tabela de preços dos gêneros e mercadorias, _serviços ou divermercadoria, bem assim a indicaçã9_ do seu modelo ou refesões públicas populares;
· · · ·
·
rência pafa obter preço maior;
d) favorecer ou preferir comprador ou freguês, em detri-.
v) combinar com industriais, atacadistas Ou__ distrjbuiG.omento de outros, ressalvados os sistemas- de entrega ao consures do mesmo produto cotação arbitrá.ria ou artificial de pre-mo por intermédio de distribuidores ou revendec;lores; ·
ços, ou reajustes aciina das oscilações normais do mercado,
e) negar ou deixar de fornecer a fatora ou no_ta, quando
fraudando as regras da livre concorrência em períodos ou
obrigatório;em setores' não sUjeitôs- controle Ofidâl;
.
f) produzir, expusei-ou vender mercadorias cuja embalax) monopolizar ou conspirar com outrã.s pessOas ·para
. gero, tipo, especificiição, peso ou composição, transgrida demonopolizar qualquer atividade de_ comércio em pr~j_ufzo de
terminações legais, ou não corresponda à respectiva classifi- competitividade, mesmo através de aquisição, direta ou indire·
cação oficial ou real;
ta, de controle acionário -de- en:lpreSã -con.co-rtertte.
g) efetuar vendas_ qu ofertas de venda, e compras ou
Parágrafo único. Requerer a não liberação ou recu-sar
ofertas de compra que incluam uma prestação oculta, Ca_rã.ctesem justa causa, quota de mercadoria ou de produtos essen:
rizada, dentre outras formas, pela imposição de transporte,
ciais, liberada por órgão ou entidade Oficial, de forma a frUstrar
ou recusa de entrega na fábrica, ou pela elevação do custo
Q seu -c-onsumo, implicará, além da multa a que se refere
de frete;
este_artigo,diminuição da quota na proporção da recusa."
h) emitir fatora, duplicata ou nota de venda que não
Art. 29 Todas as penalidades previstas na legislação em
corresponda à mercadoria vendida eni quantidade ou qualivigor em quantidades de Obrigações do Tesouro Nacional
dade, ou, ainda, aos serviços efetiva:mente Cohfratados;
-OTN -serão convertidas para Bónus do Tesouro Nacional
i) subordinar a venda de um produto à compra simultânea
- BTN, à razão de I para 6,92.
de outro produto ou à compra de uma quantidade imposta;
Art 39 Esta medida provisória entra ein Vigor na, data
j) dificultar ou impedir a observância das reSOluções q_ue
de sua publicação.
..
.
.
forem baixadas em deCQrrência desta lei;
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
k) sonegar documentos ou comp_r9va_ntes exigíd_o~ _para
. Brasílià, 26 de .maio d!' 1989; 168' da Independência e
apuração de custo de produção _e de venda, ou impedir ou 101' da República.- JOSE SARNEY- Oscar Dias Corrêa
dificultar exames contábeis que forem julgados necessários, - Mallson Ferreira da Nóbrega- Ricardo Luís Santiago.
ou deixar de fornecer eSclarecimentos que forem exigidos;
I) fraudar as regras concernentes ao controle oficial de
LEI N' 7.784, DE 28 DE JUNHO DE 1989
preços, mediante qualquer artifíCio QU m.ejo, inclusive pela
Altera redação do artigo 11 da Lei Delegada n• 4,
alteração, sem modificação essencial ou de qualidade, de ele"de 26 de setembro de 1962, e dá outras providências.
mentos como a embalagem, denominação-, ·marca (grif~e), especificações técnicas, volume ou peso dos produtos, mercaO Presidente da República: Faço saber que o Congresso
dorias e gêneros;
Nãdôrial decreta e eu sanciono a seguinte lei:
_m) exigir, cobrar_ ou receber qualquer vantagem ou imArt. I' O artigo 11 da Lei Delegada n' 4,
26 de
portância adicional a valores relativos e preços tabelados, con- setembro de 1962, passa a vigorar com a seguinte redação: ·
gelados, fixados, administrados .ou controlados pelo poder
público;
··
- - -... ·
"Art. 11. Fica sujeito à multa, variável de quinhentos
n) descumprir ato de intervenção, norma ou condição a duzentos mil Bónus do Tesouro Nacional - BTN, sem
prejuízo das sanções penais que couberem na fonDa da lei,
de comercialização ou industrialização est~belecidas;
__
o) organizar. promOver ou participar de boicote no co- aquele que:
a) vender ou expuser à venda mercadorias ou cont_ratar
mércio de gêneros alimentíciOS oU, quando obrigado por contrato em regime de concessão, nO comércio de produtos indus- ou oferecer serviços por preços superiores aos- oficialmente
trializados, deixar de retirá-los de fábrica, dificultando a sua tabelados, aos fixados pelo órgão ou entidade competentes,
aos estabilizados em regime legal de controle ou ao limite
distribuição ao consumidor;
p) impedir, restringir oU limitar a produção, comercia· de variações previsto em plano de estabilização económica,
lização ou dis_tribuição de bens ou a prestação de ~viços no assim comó -~plicar fórmulas de reajustamento de preços diverPaís;
sas daquelas que forem pelo menos estabelecidas;
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b) sonegar gêneros ou mercadorias, recusar vendê-las ou
os retiver para fins de especulação;
c) não mantiver afixada, em lugar visível e de fácil leitura,
tabela de preços dos gêneros e mercadorias, serviços ou diversões públicas populares;
d) favorecer ou prefe-rir comprador ou freguês, em detrimento de outros, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores;
e) negar ou deixar de fornecer a fatura ou nota,- quando
obrigatorio;
O produzir, expuser ou vender mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição, transgrida determinações legais, ou não corresponda à respectiva classificação oficial ou real;
g) efetuarvendas ou ofertas de venda, compras ou ofertas
de compra que incluam uma prestação oculta, caracterizada
pela imposição de transporte, seguro e despesas ou recusa
de entrega na fábrica, sempre que esta caracterize- alteração
imotivada_ nas condições costumeiras praticadas, visando burR
lar o tabelamento de preços;
h) emitir fatura, duplicata ou nota de venda _que não_
corresponda à mercadoria vendida em quantidade ou qualiR
dade, ou, ainda, aos serviços efetivamente contratados;
i) subordinar a venda de um produto à compra simultânea
de outro produto ou à compra de uma quantidade imposta;
j) dificultar ou impedir a observância das resoluções que
forem baixadas em decorrência desta lei;
k) sonegar documentos ou comprovantes exigidos para
apuração de custo de produção e de venda, ou impedir ou
dificultar exames contábeis que forem julgados necessários,
ou deixar de fornecer esclarecimentos que foiem exigidos;
l) fraudar as regras concernentes ao controle oficial de
preços, mediante qualquer artifício ou meio, inclusive pela
alteração, sem modificação essencial ou de qualidade, de eleR
mentos como a embalagem, denominação, marca (griffe), esR
pecificações técnicaS, volume ou peso dos produtos, mercadorias e gêneros;
m) exigir, cobrar ou receber qualquer vantagem ou imR
portância adicional a valores relativos a preços tabelados, conR
gelados, fixados, administrados ou controlados pelo poder
público;
n) descumprir ato de intervenção, ~arma ou-· condição
de comercialização ou industrialização -estabelecidas;
o) organizar, promover ou participar de boicote no coR
mércio de genêros alimentícios oU, quando obrigado por conR
trato em regime de concessão, no comércio de produtos industrializados, deixar de retirá-los da fábrica, dificultando a sua
distribuição ao consumidor;
p) impedir a produção, comercialização ou distribuição
de bens ou a prestação de serviços no País;
q) promover ajuste ou acordo entre empresas ou entre
pessoas vinculadas a tais empresas ou interressados no objeto
de suas atividades, que possibilite fraude à livre concorrência,
atuação lesiva à econorriia nacional ou ao interesse geral dos
consumidores;
r) aplicar fórmulas de reajustamento de preços proibidos
por lei, regulamento, instrução ministerial, órgão ou entidade
competente;
s) fazer repercutir, nos preços de insumos, produtos ou
serviços, aumentos havidos em outros setores, quando tais
aumentos não os alcancem, ou fazê-los incidir acima de percentual que compõe seus custos;
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t) negar-se a vender insumo ou matéria-prima à produção
de bens essenciais;
u) monopolizar ou conspirar com outras pessoas para
monopolizar qualquer atividade de comércio em prejuízo de
competitividade, mesmo através da aquisição, direta ou indireta, de controle acionário de empresa Concorrente.
§ 1<? Requerer a não_ liberação ou recusar, sem justa
causa, quota de mercadoria ou de produtos essenciais, liberada
por órgão ou entidade oficial, de forma a frustrar o seu consumo,-implicará, além da multa a que se refere este artigo,
diminUição da quota na proporção da recusa.
§ 29 Na aplicação da multa a que se refere este artigo,
levai-se-á em conta o porte da empresa e as circunstâncias
em-que a infração foi praticada."
Art. 2<? Todas as penalidades previstas na legislação em
vigor em quantidades de Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN serão convertidas para Bónus do Tesouro Nacional
- BTN, à razão de 1 para 6 ,92.
Art. 3<? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasílía, 22 de junho de 1989; 168' da Independência
e 101' da República.- JOSÉ SARNEY- Oscar Dias Corrêa
- Mailsoo Ferreira da Nóbrega - João Batista de Abreu.

MEDIDA PROVISÓRIA No 175,
. DE 27 DE MARÇO DE 1990
Declara nulas e de nenhuma eficácia as Medidas Provisórias n~"' 153 e 156, ambas de IS de março de 1990, e
-: dá -outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 62, da Constituição, 3.dota a seguinte medida
provisória, cOm força de lei:
Art. 1' A Medida Provisória n' 153, de 15 de março
de 1990, que define os crimes de abuso do poder económicoe dá outras providências, e a Medida Provisória n 9 156, de
15 de março de 1990, que- define crimes contra a Fazenda
Nacional, estabelecendo penalidades aplicáveis a contribuinR
tes, seryidores fazendários e terceiros que os pratiquem, publicados no Diário Oficial da União do dia 16 de março de 1990,
e submetidos de imediato ao Congresso Nacional, são declaradas nulas e de nenhuma eficácia.
Art. 2<? Nos casos de prisão em flagrante peia prática
de crime contra a economia popular, definido na Lei n 9 1.521,
de 26 de dezembro de 1951, ou de crime de sonegação fiscal,
definido na Lei n' 4.729, de 14 de julho de 1965, não se
aplica o disposto no art. 31 O e parágrafo único do Códigc
de Processo Penal
§ 19 A liberdade provisória, mediante fiança, sOmente
será concedida por decisão do juiz competente, após a lavratora do auto de prisão em flagrante.
§ 2" O valor da fiança será fixado pelo juiz que a conceder, nos limites de dez mil a cem mil vezes o valor do Bônus
do Tesouro Nacional- BTN, na data da prática do crime.
§ 3"' Se assim o recomendar a situação ec;onômica do
réu, o__ limite mínimo ou máximo do valor da fiança poderá
ser reduzido de até dois terços ou aumentado até o décuplo.
Art. 3' O art. 11, caput, da Lei Delegada n' 4, de 26
de setembro de 1962, alterado pelo art. 1' da Lei n' 7.784,
de 28 de junho de 1989, passa a Vigorar com a seguinte redação:
Art. 11. Fica sujeito à multa no valor de cinco QJ.il
até duzentas mil vezes o valor do Bônus do Tesouro
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Nacional- BTN, na data da infração, ·sem prejuízo das
sanções penais que couberem na forma-da lei, aquele
que:
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Art. 4' O art. 43 da Lei n• 4.137, de 10 de S<:tembro
de 1962, que regula a repressão ao abuso__Q.p poder económico,
passa a ter a seguinte redação:
''Art. 43. Verificada a procedência da representação
e proclamado determinado ato ou atas co~o çle abuso
do poder económico, o cade, ouvida a procuradoria, fixará prazo para que os responsáveis, de acordo com as
circunstâncias, cessem sua prática, multando-os de duzentas mil a cinco niilhões de__ vezes o valor do Bônus do
Tesouro Nacional- BTN, na data dec_isãQ." -·
Art. 5o Esta medida provisória entra em vigor na data
de sua publicação.
._
Art. 6~ Revogam~se as disposições em contrário
Brasilia, 27 de março de 1990; 169• da Independência
e 102• da República. - FERNANDO COLLOR - Bernardo
Cabral - Zélia Cardoso de Mello.

"Art. 11. Fica sujeito à multa no valor de cinco mil
até duzentas mil vezes o valor do Bónus_ do Tesouro_
Nacional- BTN, da data da infração, sell!~prejuízo das
sanções penais que couberem na forma da lei, ãquele
que:
, , .,.

~ .........
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Art. 4• O art. 43 da Lei n' 4.137, de 10 de setembro
de 1962, que regula a repressão ao-abuso do poder económico,
paSSa a ter a seguinte redação:
"Art. 43. Verificada a procedência da representação
e proclarnado_determinado ato ou atos como de abuso
do poder económico, o cade, ouvida a procuradoria, fixará prazo para que os responsáveis, de acordo com as
circunstâncias, cessem sua -prática, multando-os de duzen~
tas mil a cinco milhões de vezes o valor do Bónus do
Tesouro Nacional- BTN, da data da decisão."
Art. 5" Esta lei entra em vigor na data de sua publi- ·
cação ..
Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de abril de 1990; 169" da Independência e
102' da República. - FERNANDO COLLOR - Bernardo
Cabral - Zélia Cardoso de Mello.
(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)

LEI N• 8.035, DE 27 DE ABRIL DE 1990
Revoga as Medidas Provisórias n~ 153 e 156, ambas
de 15 de março de 1990, e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O Expediente
lido vai â publicação.
O Presidente da República,
SObre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu S'!ll_cio1~ Secretário.
no a seguinte Lei:
.
Art. 19 São revogadas, desde sua edição, a Medida ProÉ lido o seguinte:
visória n~ 153, de 15 de março de 1990, que "Defiile os crimes
REQUERIMENTO N• 315, DE 1991
de abuso do poder econômico e dá outras providências", e
9
a Medida Provisória ri 156, de 15 de março de 1990, que
Requeiro, nos termos dos artigos 49, inciso X, e 50, §
"DefiD.e crimes contra a Fazenda Pública, estabelecendo pena2o, da ConstitUiÇão Federal combinados com o art. 2HL do_
!idades aplicáveis a contribuintes, servidores fazendários e
Regimento Interno do Senado Federal, Sejam preStadaS pelo
terceiros que os pratiquem".
Ministério da Infra-Estrutura as seguintes informações:
Art. 2" O art. 325 _do Decreto-Lei n? 3-.689, de 3 de
1. Cópias integrais dos processos que consubstanciaram
outubro de 1941 (Código de Processo Penal), passa a vigorar
as dez aquisições ou contratações de bens e serviço's, maiores
com as seguintes alterações:
em valor, ocorridos no exercício de 1990, no âmbito de cada
"Art. 325 ... ~ •.. .'.. ;_.~n··~-~·-·---··~-~~~-~-..-_-;__;__-:: ...\~-:-.--:- secretaria, excluídas as empresas de economia mista, funda.. ·-···-ro••···. ····-····.,..~--------~--~..-..-----·-·-·~----"·-·-----~~---~ ções e autarquias, desse ministério, nos quais houve, por qual§ 1" Se assim o recomendar a situação económica do
quer motiVo, dispenSa de licitação. réu, a fiança poderá ser:
2. _Deverão necessariamente constar das informações soliI - reduzida até o máximo de dois terços;
citadas, dentre outros, os seguintes itenS:
II- auinentada, pelo juiz, até o décuplo.
- 2.1. a solicitação que originou a aquisição ou contratação
§ 29 Nos casos de prisão em flagrante pela prática de
do bem ou serviço;
crime contra a economia popular ou de crime de sonegação
2.2-a autorização concedida, pela autoridade_competente,
fiscal, não se aplica o disposto no artigo 310 e parágrafo únicó para a aquisição ou contratação;
deste código, devendo ser observados os seguintes procedi2.3. os pareceres técnicos e jurídicos que fundamentaram
mentes:~a di_spensa ou inexigibilidade da licitação;
"1-aliberdadeprovisóriasomentepoderásercon-cedld:i
2.4. a autorização da autoridade competente para adismediante fiança, por decisão do juiz competente e após a pensa de licitação;
lavratura do auto de prisão em flagrante;
2.5- a proposta vencedora juntamente com todas as proII -o valor da fiança será fiXado pelo fuíz que a·conceder, postas vencidas de cada processo; e
nos limites--de dez mil a cem mil vezes o valor do Bónus
2.6 Os documentos comprobatórios das entregas de bens
do Tesouro Nacional- BTN, da data da práti"Ca-do crime;
ou da execução dos serviços e dos pagamentos_e[etu_ados pelo
III - se assim o recomendar a situação econõi::riica do órgão.
réu, o limite míniriiO Ou- máximo do valor da fiança pOderá
Justificação
ser reduzido em até nove décimps ou aumentado até o décuDe acordo com o artigo 49, inciso IX; da Constituição
plo."
-Art. 3• O art. 11, caput, da Lei Delegada n' 4, de 26 Federal:
"É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
de setembro de \962, alterado pelo art. 1' da Lei n' 7.784,
de 28 de junho de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
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IX- julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução
dos planos de governo."
Q_ Tribunal de Contas da União acaba de apreciai" as
contas do governo Federal e ã pagina 105 temos:
"~~·seja pelo curto prazo para seu levantamento e consolidação, confirmam o montante extraordinário das chamadas
"Dispensas e Inegibilidades~':
Gestão Tesouro
Valor licitado .................... _ •• - ••. 87.555.259.256,00
Valor sem licitação ... ................ 1.218.384 ..:lf5.610,00
Estes números nos mostram que enquanto 6",8%-dos valores das aquisições e contratações do governo foram feitas
através de Iicitçaão, 93,~%- re~lizaram-se sem licitaçao.
Os_ dados apresentados; sem nenhum esforço de análise,
precisam ser focalizados, com o destaque que merecem, pois
enquanto os processos de dispensas e inexigências de licitação
sequer são enviados ao Tribunal de Contas da União, processo
que envolvem valores infinitamente inferiores-como aposentadorias, reformas e pensões são estudados caso a caso, por
aqueie Tribunal.
Em face às nossas obrigações constitucionais e as ponderações do relatório sobre as contas do Governo da República,
do Tribunal de Contas da União, estamos requerendo as informações acima para melhor avaliarmos o parecer do Ministro
Homero Santos e aí então podermos apresenta-r nosso voto
às contas federais.
Sala das Sessões, 21 dé junho de 1991.- Senador Eduar·
do Suplicy.

(A Comissão- Diretora)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~-::- O requerimento lido vai ao exame da Mesa para decisão.
Sobre ~ ~esa, requerimento _que será lido pelo Sr. 111
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 316, DE 1991
Requeremos, n-os tennos do Regimento Interno: que o
tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente em
sessão próxima, a ser fixada pela Presidência, seja dedicado
a homenagear a memória do Ilustre ex-Senador Lino de Mattos.
Saladas Sessões, 21 de junho de 1991. -Senador Fernando Henrique Cardoso --Mauro Benevides - Nelson Carneiro
-Humberto Lucena- Eduardo Suplicy- -Alexandre Costa.
O SR. PRESIDENTE (Dircéu càrneiro) 2 O"requen·
menta lido será votado após a Ordem do Dia, iiOs~-teniios
do art. 255, inciSo !,-letra b, do Regimento t"ritei"nO~----Sobre a mesa, comunicação que será lida pelO-Sr. -f9 Secretário.
-

É lida a seguinte
Brasília, 20 de junho de 1991
Senhor Presidente,
Em retificação ao Ofício n' 1081GLPMDB/91, de 8 de
maio do corrente, e em observância ao disposto no Requerimmento n9 167, de 1991, tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência a indicação do Senhor Senador Amir Lando, em
substitUição, a pedido, do S"enhor Senador lrapuan Costa Júnior, pata iritegrar a comiSsãa·parlamentar de inquérito destinada a investigar as denúncias de corrupção-e irregularidades
na contratação de obras públicas.
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Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência os protestos de
alta estima e distinta consideração. -Senador Humberto LuCena, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Será feita
a·substituíÇãO solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência
deferiu, ad referendum da Comissão Diretora, o Requerimento n~' 298, de 1991, do Senador Nelson Carneiro, de informaçõe_s ao Ministério das Relações Exteriores.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Presidência
recebeu o Ofício n• St29, de 1991, (n' 2.320/91, na origem),
através do qual o Presidente do Banco Central, nos termos
da Resolução n1> 58, de 1990, solicita autorização para que
o Estado de Minas Gerais possa emitir e colocar no merCado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro
daquele estado, para os fins que especifica.
· A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econômicos. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presiàencia
recebeu, do Banco Central do Brasil, relatórios sobre endividamento dos estados e município-s referentes ao mês de maio
do corrente ano.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos, para conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Amazonino Mendes.
O SR. AMAZONINO MENDES (PDC- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o que me traz a está tribuna são fatos que
dizem respeito aos destinos da região amazónica em nosso
País, notadamente em função de recente manifestação, por
carta, de oito Senadores norte-americãnos·- parece-me, liderados pelo Senador Edward Kennedy,- do qual o País tomou
cOnhecimento, estatufa a- carta que a Nação brasileira não
se continha em termos de coibir, definitivamente, ó incentivo
do desmatamento, pela via.da liberação, por sua vez também,
de incentivos fiscais para a a:gropecuária na AmãZônia. Reportava-se também à não - coibição do fratícídio e da luta no
campo. Enfim, o pronunciamento daqueles senadores demonstra, com clareza, a intenção nítida de intervenção na
política ínterna nacional.
Admitir-se-ia até tal comportamento, se os mesmos estivessem einbasados na verdade. A rigor, sabe-se que não há
mais incentivos fiscais p3.ra a agropecuâría iia Am-azônia, há
muito tempo. Inclusive, no atual governo, não houve sequer
um fina(lcüime-iito neSsa área- para tal objetivo. Ademais, é
preciso esclarecer que há muitas amazónias, ela não é homogenea, é heterogênea; em seu contexto, compreendem-se até
-ca-mpos naturais que, muito naturalmente, poderiam ser destinados ao uso da agropecuária. De fáfó, alguns incentivos forám liberados para os contraforti.~s do _Planalto Central, em
Mato Grosso, porque cop:Ipreende a Alnazónia Legal, mas,
em absoluto, ao Trópico úmido, à Floresta Equatorial, objetivo da grande discussão internacional em relação à preservação .
.Foi O mesmo Senador Edward Kennedy que adentrou
o Senado americano com um projeto de lei, cujO teor é
um verdadeiro atentado ã soberania brasilc~ira, é uma demons-
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tração inequívoca do desejo de ip.tezyenção em nossos destinos. Chega a ser, Iiterálmente, um escárniO~ nossa dignidade,
uma afronta ao nosso País. O projetO -de lei -vísã -proteger
naçõe-s indígenas na América Latina. Mas o que se infere
da gravidade resulta da organização, da elaboração de um
programa em que funcionários norte~aineriçanos estariam no
bojo das nações indígenas tentando, tanto quanto possível,
conferir-lhes a condição de nação; o objetivo básiCo é perquerir, procurar alcançar, no futuro, a possibilidade, talvez, da
independência desses povos, cõnsubstanciando um projeto
superior, cuja mostra, cujos efeitos temos sentiâo, originário
que é do Conselho Indigenista Missionário. Esse conselho
em documento de 1983, que é do conhecimento da imprensa
brasileira, reza em seu bojo, com a maior clareza_ possível,
a ação dirigida no sentido de fazer com que as nações indígenas
consigam esse desiderato; isto é, a separação , -·a não integração ao solo br_asileiro. Mas, mais cont_undente, o mais
grave é uma parte do texto, esse documento que tenho em
mãos, traduzido por tradutor juramentado - refere-se claramente â negação à aceitabilidade dtí nossa jurisdi_çã<? sobre
essas áreas; diz também devem ser preparadas para Civilizações européias essas áieas já contigenciadas e críticas.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a matéria é extremadamente grave e oc_orre _debaixo da promoção da imprensa
brasileira. Ela acontece no laissez faire laissez passer, de todos
os dias, da nossa falta de atenção, a braços com outros problemas angustiantes, que aflingem a Nação. Na verdade, talvez
debaixo da luta rotulada de defesa do ecossistem<J, ou da ecologia, existia, ein marcha, a maior conjura internacional já havida em relação a um povo ou uma nação. Os Yanomamis,
objeto maior da preocupação dos_estrangeiros, parecem-me
que têm sido a manipulação específica e ideal ilessa luta.
São índios primitivos, e temos a humana obrigação de defendê-los e assegurar-lhes o direifP à terra; numa discussão filosófica, pode-se propor mesmo a manutenção de sua cultura
primitiva, sem o embargo de terem a idade média de trinta
anos e conservarem costumes bárbarps, como. a morte d_o
nascituro, quando acontece um nascimento próxiirlo ao ·de
outro parto, pela mesma mãe. São índios, cuja d_ieta é objeto,
pois alimentam-se de insetos, não têm capacidade para a caça
ou para a pesca, como as demais tribos conhecidas. Observa-se, à luz dos registres das satélites, que nos últimos dez
anos foram estendendo, de forma regular, suas pequenas al~
de um imenso território, ampliando-o cada mai_s. Parece-me
que orientados pOr esta ação deletéri;;~. estr_angeira, hoje reclamam nada mais, nada menos do que 2/3 de um Estado da
Federação, o de Roraima, exatamente- em cima de uma das
províncias minerais m'ªis riCas d9 planeta.
Os 220 mil índios existentes no Brasil teriam, em tese,
com áreas de reservas 1 como áreas indígenas, como áreas
detectadas, onde não são molestado~,_ praticamerite ·quatro~
centos hectares por índio. na nossa Nação. Ocupariam mais
de 9% do território brasileiro, ao passo que os Estados Unidos,
que reclamam, nos inst;~tam e urdem es~a ~rtimanha contra
nós, destinam apenas vmte hectares por mdto.
__
O Sr. Oziel Carneiro- Permite-me V. Ex.; um aparte?
O SR. AMAZONINO MENDES - Concedo o aparte
ao ilustre Senador Oziel Carneiro que é, sem- dúvida alguma,
uma das pessoas mais preocupadas com o destino da Amazônia, e que, por certo, trará luzes a este pronunciamento.
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O Sr. Oziel Carneiro- Nobre Senador Amazonino Mendes, V. Ex~ traz, mais uma vez, ao Plenário do Senado Federal,
a questão amazónica, o envolvimento do problema indígena
e a questão do subsolo, exatamente onde foram detectadas
e já inventariãdas algumas das mais ricas províncias minerais
que existem iü) globo terrestre. Gostaria, ao dãr éste aparte
a V. Exa, de mais uma vez solidarizar-me com V. Ex~ e com_
todos os repres~ntantes da Amazónia, que vêm, permanentemente - e agora, cotidianamente- trazendo ao conhecimento da Nação brasileira essa conjuração que se está fazendo
no sentido de que a região amazónica passe a ter, nas relações
entre as Nações, uma importância idêntica àquela que foi
ciiadci- na õpiiüão pública mundial, em relação ao Golfo Pérsico pelas suas ricas jazidas em petróleo. E, o que se verifica
6 que há uma orquestração em toda a imprensa- ocidental,
de tal forma que, aos poucos, vai-se criando uma consciência
mundial de que aos brasileiros não d~verá ser permitido decidfr -Sobre os destinos da grande região amazónica. É exatamente desse ponto de vista que entendo essa preocupação,
esse permanente procunciamento de representantes da região
amazónica no Senado e na Câmara Federal; exatamente para
que se desperte o interesse da sociedade brasileinl e, sem
dúvida nenhuma, dos estados e das regiões mais desenvolvidas
para que descubram a importância da Amazônia, para que
se conscientizem de que jamais, em qualquer outra época,
se conspirou tanto contra a-soberania nacional como no momento, no que diz respeito àquele amplo território nãcional.
Já há conceitos políticos hoje divulgados e tratando de questão
am_biental; estabelecem eles que, sendo a floresta tropical
úmida da Amazônia de grande importância para o bem-estar
da Humanidade, deve-se inserir em algum documento que
teiiha aceitação mundial o conceito de soberania restrita. v.
EX1' falou sobre os índios Yanomamis. E logo que· cheguei
ao Senado subscrevi, por solicitação do Senador Jutahy-Ma_galhães, um requerimento constituindo _uma comis~ãó'parlãfu.en
tar de inquérito para estudar, pesquisar e, se possível, apresentar solução sobre o problema dos índios Yanomamis. Não
sei se prosperou, se não atingiu o número regimental; a verdade é que essa comissão de inquérito não foi instalada. Mas
não poderíamos e não poderemos, em hipótese alguma, aceitar a tese que vem sendo defendida de que o território brasileiro e também o de países que fazeni fronteira conosco, como
a Colômbia e a Venezuela - e aí, por determinação de nações
do Ptimeiro Mundo - venham a constitui o território da
Nação Yanomami. Comungo com V. Ex•, no sentido de que
todos devemos nos empenhar para respeitar os direitos dos
silvícolas, dos nossos aborígenes e defendê-los a qualquer custo; mas_ não podemos permitir que a presença deles seja usada
exatamente para impedir o desenvolvimento nacional e o bemestar de toda a população brasileira. Era o aparte a V. EX1'.
O SR. AMAZONINO MENDES- Ilustre Senador, receba os meus parabéns; tomo conhecimento, neste instante,
da oportuna e importantíssima ação de V. E r no sentido
de que se promova uma Comissão Parlamentar de Inquérito,
aliás, iniciativa do Iiosso grande Senador Jutahy Magalhães.
Não há dúvida, essa é uma das questões _mais_ graves
que enfrenta a Nação brasileira. Há de se perquirir, de se
descobrir a verdade, a fim de que a Nação, o povo, as autoridades brasileiras possam discernir sobre a matéria de forma
competente, capaz, capacitada. com seriedade, e não sob pressão internacional, ou a reboque de interesses escuses n~o
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revelados e que tomam foro na imprensa brasileira, que transforma falácias em verdade.
Com a devida vênia dos senhores, pretendo ler alguns
tópicos de um documento ·que entendo seja escandaloso, brutal, inacreditáVel, mas traduzido por intérprete ji.J.ftimentado,
e cujo trabalho até então nâo foi questionado. _
Trata-se de uma reunião com o objetivo de estabelecer
as_ diretrizes da Christian Church World CouncU Genebra,
julho de 1981. Alguns tópicos, e por certo arrepiarão os Srs.
Senadores, porque são um verdadeiro escárnio ã Nação brasileira.
-Numa certa parte, diz:
"É nosso dever defender, prevenir, impedir, lutar, insistir, Convencer, enfiin, esgotar tõdos os reCU.nroS que,
devida ou indevidamente, possam redundar na defesa,
na segurança, n~ preservação desse imenso território e
dos seres humanos que o habitam e que são património
da Humanidade e não património dos países cujos territórios pretensamente dizem lhes pertencer ..,
Continua: 4 ' ••• Jmpedir, em qualquer caso,--ã-a-gressão
contra toda a área amazónica, quando esta se Caracterizar
pela construção de estradas, campos de pouso, principalmente quando destinados a atividades de garimpo, barragens de qualquer tipo ou tamanho, obras de fronteira,
civiS ou militares, tais como quartéis .... ,. Aí observa~se
a grande celeuma neste País, acusando a chamada ação
da Calha Norte, que agora, recentemente, -~guns Parlamentares tiveram oportunidade de observar.

o-sr. Esperidião Aiillln--=... Senador Amazonino Mendes,
permite.:me um aparte-?
- --

o

O SR. AMAZONINO MENDES- Confíro aparte, coiii
muito honra, ao nobre Senador Esperidião A mim.
O Sr. Esperidião Amin - Gostaria de me congratular
com V. Ex~ pelo pronunciamento que faz, já que tive a oportunidade reler esse documento do Conselho das Igrejas Cristãs,
ontem, nas mãos de V. Ex• Por isso, pude lembrar a data:_
1981. Eu gostaria de me soliçJarizar com V. Ex~, a paitir,
inclusive, das observações a respeito da questão indígena,
que é fascinante para todos aqueles que são discípulos espirituais do Marechal Cândido Rondon e que vêem no seu esforço
uma legenda que o Brasil deve seguir. V. Ex' tratou muito
bem esse aspecto. Mas eu gostaria de aditar ao pronunciamento do nobre Senador Amazonino Mendes apenas uma
colocação de brasileiro, que não me canso de repetir: o Congresso Nacional e o_ Senado Fede$1 devem ter uma postura
de vigilância indormid~ a Fespeito desta questão. Nunca d_ev~
remos cansar de discuti-la, porque, sob várias m~tizes, os
que pretendem roubar a soberania nacional sobre a área amazónica têm reciclado a sua vontade mais do que secular, multissecular, e apresentairi-se sempre sob vestes simpáticas para
o momento da opinião pública mundial: ora sob o. manto
da ecologia, ora sob o manto da reserva estratégíca mundial
que os minérios da Amazônia devem representar, ora sob
o manto da defesa dos direitos das minorias étnicas; ora sob
o manto da preservação de recursos renováveis ou não, mas
sempre querem uma coisa só~ tornar deles os recursos que
o Dfrelto Público Internacional sempre reconheceu como sendo brasileiro, o direito sobre a Amaz_Onia, pois a soberania
é brasileira, na parte em que a fronteira delimita, evidentemente, a Amazônia c::omó nosSo Território. O sentimento -pâ:.--trio exige que esta Casa exerça uma vigilância indormida.
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E é por entender que o seu pronunciamento vem em favor
dessa vigilância indormida que me manifesto para congratular-me com V. Ex• e para ressaltar a necessidade de todos
nos unirmos em torno da defesa deste princípio de soberania
nacional, que está sendo atacado sob fonnas variadas e sucessiy_amente mais espertas.
O SR. AMAZONINO MENDES -.Eminente Senador,
antes de conceder o aparte aos outros senadores, a luz do
painel determina o término-desta alocução. Assim, eu gostaria
de ler - por ce-rto, o Senador Amir Lando e outros Srs.
Senadores que estiveram no encontro muito ilustrador com
os oficiais do Comando da Amazônia têm em mãos cópias
deste documento ~ aquele item há pouco referido e que
diz o- seguinte:
"É nosso dever: garantir a pre_seryação do território
da Amazónia e de seus habitantes aborígines, para o
seu desfrute pelas grandes civilizações européias, cujas
áreas naturais estejain reduzidas ao limite crítico.
Para que as diretrizes aqui .estabelecidas sejam concretizadas e cumpridas com base no acordo geral de julho
passado, é preciso- ter sempre ern mente o seguinte ... ••
- segue-se o elenco de medidas Por igual injuriosas e
insultosas.
Srs. Senadores, o autor deste documento visita este País
livremente, navega nos ríoS da Amazóilia, pi6Voca se-dição
em outras tribos indígenas, provoca conflitos armados de~ toda
sorte na região, escuda-se através da relatividade civil e a
responsabilidade dos indígenas, para cometer os maiores desatinos e delitos; e constrói dentro da Nação brasileira a cizânia,
a menti.ra, com o fim específico de atende,r a tais- interesses.
o_ Sr. Ney Marª-lthão- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. AMAZONINO MENDES - Concedo o aparte,
com muita honra, ao nobre Senador Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão - Senador Amazonino Mendes,
V. Ex~ está trazendo. nesta manhã, ao plenário- do Senado
da República, uma_denúncia muito grave, e a palavra de V.
Ex:~ como ex-Governador do grande Estado do Amazonas
e conhecedor profundo desses problemas merece-a nossa solidariedade. Sabemos todos o que há por trás desse pano de
fundo e o que essa gente puder fazer para atrasar o desenvolvimento do País, fará. Quero dizer a V. E~ que ouvia falar
da Amazônia, mas, hoje, uma parte da Amazônia, o Estado
de Rorairila, que V. Ex~ acaba de citar e que é um dos estados
mais ricos, precisa de uma decisão política para o seu desenvolvimento, e ela está sendo sabotada de toda a maneira possível.
Neste instante em qu_e V. EX" está fazendo esta denúncia,
o Governo tem que-·estar alerta, juhtamente conosco, para
evitar que, amanhã, ~s~o tudo se concretize.
O Sr. Maurício Corrêa- Permite-me V. Ex~ um aparte?
0 SR. AMAZONINO MENDES _ Ouço 0 aparte do
Senador Maurício Corrêa.
O Sr. Maurício COrrê-a- Senador Amazonino Mendes,
V. Ex' se tem credenciado aqui no Senado Eederal com9
uma àas vozes mais capacitadas e conhecedoras da causa amazónica, sem aquela xenofobia brasileira, ou o radicalismo de
alguns setores. V. Ex• se coloca neste memorável discurso,
como um especialista que, pelo fato de conhecer as minodênciâs da questão_ da Amazônia, pós a nu a problemátiCa
daquela região. Daí o meu apreço a V. Ex• que hoje traz

3618 Sábado 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

essa questão do episódio desenvolvido nos Estados Unidos,
por iniciativa de Edward Kennedy, através de documento
extremamente afrontador, de que faz parte um conjunto de
igrej3.s. Eu diria a V. Ex~ que, com relação ao que acontece
nos Estados Unidos, mesmo que isso se converta numa norma,
ela seria írrita - V. Ex' salientou no seu pronunciamento
-porque seria um dt..srespeito à soberania brasileira. Entretanto, por causa dos mecanismos de pressão norte-americana,
dentro do Brasil, no que tange às unidades indígenas e aos
representantes religiosos, que nelas se infiltram, isso nos causa
preocupação. Seguramente, essa questão das igrejas nos preocupa; principalmente dos Estados Unidos, os movimentos eculogistas; outros países, sobretudo da Europa, querem ditar-nos
regras, mas foram eles os primeiros a causar a devastação
da ecologia no mundo. Como temos essa rese:rva, querem
infiltrar-se no _nosso meio, impondo 'restriç6es que julgam
devemos tomar. Daí por que esse seu pronunciamento fez-me
crer conteria um perfil extremamente apropriado, pela racionalidade com que V. Ex' colocou a utilização da Floresta
Amazónica. Gostaria de_estender-me mais, mas, para ser prático e colaborar com v. Ex~- quanto ao tempo, digo-lhe que
esta é uma questão que me preocupa seriamente. Para chegarmos a uma conclusão prática - e aqui se falou exatamente
na CPI que o Senador Jutahy havia convocado, ainda sob
a égide da Constituição passada, que delimitava um número
a cada ano-, estamos hoje no amparo da Constituição nova,
que permite a amplitude, afinal, do número Qe CPI. Coloco-me à inteira disposição de V. Ex•, caso queira formalizar
um requerimento para constituição de uma CPI, para aprofunas Relações Exteriores e a oitiva de todas aquelas partes interessadas, enfim, que conhecem a questão, para fazer um levantamento consciente, antes inclusive da EC0-92, onde exporíamos todas as nossas ansiedades; há muito mais preocupação
científica de demonstrar o que ocorre do que apontar responsabilidades. Creio que-essa CPI teria um fim terapêutico,
pedagógico da maior importância. Cumprimento V. Ex' por
haver trazido matéria de tãmanha importância.
O SR. AMAZONINO MENDES- Gostaria de congratular-me com V. Ex~, sobretudo na última parte quando se
dispões a ajudar na formação de uma comissão parlamentar
de inquérito, mais ainda, quando demonstra, quando objetiva
com clareza que a pretensão é úniCa. e "exclusivamente de
desvendar a verdade e não de apresentar faltosos, ou possivelmente pessoas interessadas, que poderiam sofrer apenação
geral nacional.
Em verdade, receio que, sob o salUtar movimento de
preservação ambiental, e sobretudo àsvesperas, àsviziiihanças
da EC0-92, estejamoS sendo manipulados, marionetados, se
me permitem o neologismo, numa orquestração internacional,
onde aquele evento poderá resultar numa série de medidas
que nos causem surpresa em relação à diminuição da nossa
soberania na região.
---' -~A rigor, volto-e coloco- com muita firmeza o meu ponto
de vista, que se coaduna perfeitamente coin a observação
feita pelo Senador Maurício Corrêa.

Não queremos acusar nio.guém, ou criar Celeuma, ou fazer
disso um cavalo de batalha política, mas, tão-somente defender, à luz da verdade, com a bandeira da Ciência, a grande
questão mundial, que é questão da biota amazônica. Nós brasileiros, tenho certeza, tenho convicção, ·poderemos fazê~Io de
maneira digna.

Junho de 1991

Apenas para não me alongar, com respeito a carta do
Sr. _Edward Kennedy, quando ele se reporta ã comunidade no campo, é preciso que saiba que o nõssO País é paupérrimo, pobre, indigente, e explica-se essa indigência, inclusive,
pelo angustiante drama que têm os países em desenvolvimento, os endividados, que não podem investir, por exemplo,
em assentamentos no campo, sem contradições flagrantes que
evidenciem a hipocrisia: TuOó isSo- pó-derá ser, em última análise, conflitado na busca da verdade, do desiderato maior da
imUnidade em termos de se preservar essa riqueza, eSse banco
genético formidável que é a Amazônia. Mas, com respeito
à soberania brasileira, com respeito ao direito de desenvolvimento que têm os caboclos amazônícos, os 17 milhões de
amazônidas, uma grande questão filosófica há de campear
as grandes discussões, inclusive aqui -no Senado. Às vésperas
da lei que se prepara sobre os índios, é lícito ou não interferir-se na cultura indígena, deixá-los como_ estão, permitif"que
tenham o direito de permanecer com seus costumes, ou trazer-:,
lhes, o que entendemos ser correto, para nossa civilizaç-ão?
Essa é uma questão filosófica que ainda não está clara.
Ex~_.,

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Permite-me V.
um aparte?

Ex~

O SR. AMAZONINO MENDES- Com niiiíta honra,
ilustre Senador.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Senador Amazonino Mendes, como sempre, ouço V. Ex~ com atenção e gosto.
Não pude acompanhar todo os pronunciamentos· de V. Ex•
na Comissão que recentemente formamos sobre a questão
da EC0-92, mas assisti às discussões posteriores. Queria dizer
que tenho. tanta preocupação quanto V. Ex~ com respeito
a esta .a.téna, e me tenho ocupado dela. Recentemente, estive
na SuéCia em uma reunião que não dizia respeito ao meio-ambiente, mas a outras questões relativas ãs formas pelas quais
será possível recolocar a velha discussão do desenvolvimento
das relaç6es Norte-Sul, e, especialmente, a reorgãnízação das
Nações Uni~as. Isso foi no contexto de uma convocação feita
pelo ex-Chanceler da Alemanha Willy Brand_t, em que estava
presente a Sr" Gro Brundtland, que é hoje Primeira-Ministra
da Noruega, autora do famoso Relatório Brundtland, que
diz respeito também ãs questões do meio ambiente. Amanhã,
devo ir aos Estados Unidos- e tenho que voltar na terça-feira,
para as nossas votações aqui - porque haverá uma reunião
em Washington de trinta personalidades de vários países do
mundo, se estão preparando para discussão da EC0-92. Em
todas as oport~nidades, tenho-manifestado esse. ponto de vista,
que tem respaldo na Comunidade Internacional, de que hoje
não cabe mais dúvidas quanto à doação do conceito de desenvolvimento auto-sustentado. Por desenvolvimento auto-sustentado quer-se expressar um estilo de desenvolvimento que
preserve os meio·s-·ambientes, mas que seja efetivamente desenvolvimento. Não se trata de uma preservação da natureza
tal como ele é, até porque isso seria ·contrário ã própria idéiade _civilização, é uma relação mais complexa com a cultura
como intermediária para mOdificar a -na:hiteza. Civilização
implica modificações na natureza. Então, não se tratar mais
de imaginar o desenvolvimento selgavem que existiu, do qual
os Estados Unidos são o maior exemplo. Devo dizer que
tenho insistido - não sou eu o úniCo - sobre a questão
do desmatamento no Ca~~dá, no Alasca, que é tão mais forte
do que na Amazónia. Esse problema é geral e tem que se
combatido de forma geral, e não de forma particular no que
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diz respeito s6 ao Brasil e à Amazônia~ Esse estilo de desenvolvimento selvagem não encontra mais apoio na tóm"uniâade

internacion-al; tampouco-poderá encontrar apoio a idéia de
uma mera preservação, mesmo que seja· em termos dos inte-

resses do conjunto da humanidade. É preciso compatibilizar
esses interesses; no caso concreto, com a existência~ dos milhões que vivem na Amazónia._ Acredito que, na EC0-92,
- e isso foi queStiOnado por todos na reunião em que V.
Ex' esteve presente, frente aos representantes do Brasil, o
Ibama, no caso_-- a __ nossa posição tem qUe sei" essa. Sem
dúvida alguma, somos cc-responsáveis pela preservação- do
meio ambiente. Todos! Mas, também, somos todos cc-responsáveis peJa mis€ria qu-eexiste no-muàdo e, portanto, é predsO
que haja programas que permitam ·o desenvo_bámento e a
preservação do meio ambiente. Essa é a-oposição qu-e o Brasil
deve sustentar. No que diz respeito â questão da soberania
limitada, quero recordar que esse conceito não foi criado em
função desses problemas, ele vem sendo criado em função
dos problemas europeus, do Leste europeu e dos problemas
europeus com a Comunidade Económica Euro-péia-. No momento em que um país passa a discutir se haverá uma moeda
ica numa região maiS ampla que o país, obviamente ele está
limitando a sua soberania. E esta questão está posta na Europa; assim como também a questão da compatibiliZação dos
sistemas de assistência social e de seguridade, porque senão
a migração de mão-de-obra far-se-á rapídamente; para os países que ofereçam maiores vantagens então, esses países têm
que compatibilizar a sua legislação social. Isso tudo implica,
de alguma maneira, uma noção _de _limitaçãO: da soberania.
E, riesse caSo, aCredito eu, tem validade-. como por exemplo,
se entrarmos em acordos a Argentina, o Uruguai; no limite,
no âmbito desses acordos, dois, três _ou quatro países estarão
abrindo mão, reciprocamente, da sua autonomia na decisão
de certas matérias._ Não existe a possibilidade _da extensão
do conceito _de soberania limitada simplesmente para que se
possa fazer uma iriterfeiéncia numa área geográfica;_ pelas
razões alheias ao inteiesse daquele ou deste país. Não devemos
jogar fora, como dizem os ingleses, "a criança com a água
do banho"~ São conceitos úteis: o desenv01vimenfo ãuto-SüStentado, o de sober~mia limitada, aplicados no seu conte_xto
e. não extrapolando pHa situações que não cabem, que não
correspondem. Acredito que essa _deva ser a nossa posição.
E eu, depois que voltar- terça ou quarta-feira, dependendo
da votação aqui - desse encontro de Washington, terei o
maior prazer de transmitir, a V. Ex~ e àqueles que tiverem
interesse, aquilo que foi discutido na reunião, porque todos
sabemos que esses --vamos usar um nome em inglês lobbies se formam, e_ é importante que estejamos presentes
para nos anteciparmos e para que possamoS ter uma posição
correta. Concordo com V. Ex•: não há dúvida nenhuma que
essaEc_o-92 significará muito, e é importante que todos esteja- mos atentos ao que s-e posrill desdobrar a partir daí.

O SR. AMAZONINO MENDES - Ilustre Senad_<>r, a
intervenção de V. Ex~ é sempre rica e lúcida. E não há dúvidas
de que há uma verdadeira convergência de ptopósitos, de
prinCípiOs~- algumas vezes disfarçada por roupagens- diferentes,
mas com conteúdo absolutamente idêntico. E pena que V.
Ex~ não tenha, como falou, ouvido a parte inicial deste pronunciamento, que ainda diiía respeito espeCificamente a esJa -questão. Na verdade, minha preocupação era com a carta endereçada ao Senhor Presidente da República· por o"ífo -ser.!ldores
norte-americanos, liderados pelo Senador Edward Kennedy,
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com o próprio projeto de lei que adentrou o Senado americano
do qual temos a cópia traduzida; e com a referência a um
documento de 1981, do CIMA sobre um encontro realizado
na Suíça, quenos arrepia, que nos deixa extremamente preocu. pados, sobretudo quando ousam interferir- de forma muito
·obvia e ·criininósa nos destinos da Amazônia; ferindo e des_conhecendo a nossa sob_erania. O que é mais grave: seus membros têm entrada tranq üila em nossa Nação. A propósito,
o conceito de soberania relativa avança no Mundo. Esse, me
parece, será o procedimento de todas as Nações, sobretudo
dos países civilizados, mais avançados. Mas é precíS:o notãr
que isso se dá de forma consensuaL No caso, com relação
à Amazônia, não; €imposição, pressão, sobretudo decorrente
da fragilidade do BraSil, país devedor, submisso, genuflexo,
cabisbaixo diante do Conselho Financeiro InternacionaL
A propósito, para terminar as minhas palavras, o Presidente da República já declarou juntamente com o Sr. Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento que vamos começar
-a operar sobre meio ambiente em relação â dívida externa
brasileira. Isso, realmente, é muito grave.
Concluo meu pronunciamento com as palavras do ilustre
General-Comandante da Amazônia, General Santa Cruz de
Abreu: "Nós precisamos nos resguardar poique, a continuar
esta caminhada de escárnio com relação ao Brasil, nós, possivelmente, tero;!mos· a vietnamização da Amazónia.•• (Muito
bem! Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Amazonino Mendes, o Sr.
Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário deixa a cadeira _da
'presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de
conceder a palavra ao próximo orador inscrito, o nobre Senador Esperidião Amin, concedo a palavra ao nobre Senador
Ronan Tito, para uma comunicação inadiáveL
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, eu prefiro ouvir
o pronunciamento do nobre Senador Esperidião Amin para,
depois, fazer uma Comunicaç-ão sobre- a Usiminas-, ·porque,
ontem, eu estava cumprindo um compromisso externo quando
foi feito um pronunciamento sobre esta- siderúrgica:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência consulta o nobre Senador Esperidião Amin Se S; Ex•
garante a prioridade para a comunicação inadiável sobre a
Usiminas, a ser feitã. pelo nobre Senador Ronan Tito. (Assentimento do Senador.)
Tem a palavra o nobre Senador Ronan Tito~
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. _Senadores, OJitro dia, numa reUnião da Bancada do
PMDB, o--assunto corria sobre privatizã.ção, dívida externa,
relacionamento do Brasil com o mundo etc. E surgiu entre
nós uma brincadeira de que o duro mesmo é viver no Terceiro
Mundo, tentando i~ para o Primeiro_ Mundo, despencando
para o Quarto e ouvindo discurso· de _Quinto Mundo. Isto
é duro!
Ontem, aqui, saíram coni um- discurso· dizendo que a
Usiminas vale 17 bilhões de dólares, Ora, está fácil, então,
de se pagar a dívida externa: basta vender a Usiminas, a
Cosipa, a CSN, e quita-se todas as dívidas do Brasil e vamos
crescer 10% ao ano e acabar com todo o desemprego. Mas
desgraçadamente, não é verdade. É claro que não foi dito
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assiin: vale 17 bilhões. Uns falam que vale 10; e outros, disseram que vale 17 bilhões.
Se há uma coisa que tem valor tópico, valor mensurável
internacional é uma indústria, é uma usina, é uma siderúrgica.
O'patrifilônio líquido contábil da Usiminas é de 507 mi-~
lhões de dólares. É claro que esse valor .dadas as infla_ções
e as não correções, também não é exato, mas um fator que
nos permite mensurar o valor de uma empresa que se quer
privatizar é o faturamento, a rentabilidade, ou seja, o retorno
do capital investido. Isso qualquer escritório especializado
do mundo saberá dizer.
Quanto vale a Usiminas? Não ponhamos o nome de Usim.inas; quanto vale uma indústria siderúrgica que tem, __ por
exemplo, de faturamento médio, nos melhores dias, 1 bilhão
e 500 mil dólares, e de lucro líquido sobre esse faturamento,
de 10%? É um lucro extraordinário; são 150 milhões de dólares.
Pergunto aos Srs. Senadores_: quem tem uma -empiesa ·
que dá uma rentabilidade de 150 milhões de dólares, pode ·
pagar mais de 2 bilhões de dólares por esta empresa? Pode
nada! Nós sabemos que não pode.
A privatização, Sr. Presidente e Srs. Senadores, está correndo segundo os ·cânones previstos em lei autorizada pelo
Congresso Nacional. Quando o Congresso Nacional aprova
uma lei e, depois, questiona a exeCução da lei, é o caos.
A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional. Portanto, o Congresso Nacional, na questão da privatização, pode dizer se
está dentro ou fora da lei. Agora, ficar fazendo "chUtómettos"
não é sério; é oporfuriiStiiO: ~--· ·-~
Sr. Presidente, SrS. Senadores, para que V. Ex•s tenham
uma idéia, a Usimíriãs está em expansão. Após o término
da linha de glflvanização- final de 1992- a Usirriinas, em
seus melhores momentos, poderá faturar até 1 bilhão e oitocentos milhões de dólares por ano. Mas, neste molrierito,
o faturamento está se_rido prejudicado. Essa é uma das razões
pela qual eu gostaria_ que ela fosse privatizada. Sabem por
quê? Os empresárioos de São Paulo, por exemplo, são COntra
a privatização_ da Usiminas, porque ela é estatal e está_vende_ndo bobinas para a indústria de São Paulo por 60, 70% do
valor do mercado internacional. Portanto os empresários paUlistas consideram absurdo_ privatizar. Houve um que estimou
o valor da empresa em dez bilhões _de dólan::s. P9r ql,!e, então
ele não compra? Ele tem condições! Se _comprasse por dois
bilhões de dólares, faria um grantle negócio, compraria por
20% do valor. Mas ele não quer. O D_r:· Antônio. Eriilfrio
de Morais não quer! Ele quer COntinuar comprando b':)~ina
subsidiaqa.
Em abril de 1988, fiz um denúncia, aquJ desta tribuna,
dizendo que, só em subsídios ao aço das empresas estatais,
Minas Gerais perdia de ICM, por mês, um bilhão de cruzeiros.
A estatal, que muitos pensam que é mamata para os funcionárioS, quase sem-pre é·-mãmata para as empresas que compram ali.
Sr. Presidente, precisamos redefinir algumas_ coisas. A
lei vale ou não v_ale? A Constituição vale ou não vale? Nós
queremos privatizar ou não queremos privatizar? Aí Vem o
argumento: "Mas por que a Usimina$?" E eu faço uma outra
pergunta: Por que não a Usiminas?" "Mas a .Usiminas_ ~em
que ser a primeir•?" "Uma tem que· ser a pdmeira". "Mas
ela é rentável!n "Nós vamos privatizar só as deficitárias? Então, não vamos privatizar nada, porque ninguém vai comprar
nada.
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A idéia da privatização, qUe hoje é mimdial ~inclusive
Vnião Soviética_. Chi.ó.a, aos Tcheco-Eslováquia, a Polónia,
ãHungria, todas querem privatizar" as sUas empresas, é-válida
ou "não é válida? Se ela é válida, vamos privatizar. Dentro
de _quê? Dos parâmetros fornecidos pela lei. Lei feita--por
quem? Pelo Congresso Nacional. É óbvio? É. Não é pratica·
. do? É trágico.
~

O Sr. Ney Maranhão -Permita-me V. Ex• u~ aparte?
O SR. RONAN TITO -Concedo o aparte ao nobre Senador.
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnefrô) "-- Concedo a
palavra ao nobre Senador.
_O SR. MAURÍCIO CORRitA- Regimentalmente, não
se permite aparte a cOmunicações. Eu quis endereçai um aparte ao Senador Ronan Tito, mas reSpeitei o Regímento:-Agora,
se for possível fazer apartes, se V. Ex~ permitir, eu gostarria
também de fazer um.
O SR~ PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Não é a Presidência que pode deferir essã ~questão. É regimental, não é
permitido aparte, sob pena de o orador não poder expressar
o seu pensamento, já que são Ginco minutos e_ o aparte é
de até dois minutos.
O Sr. Ney Maranhão --Sr. Presidente, retiro o pedido
de aparte.

O SR. RONAN TITO_......, SJ. Presidente, encerro neste
momento, dando oportunidade ao Senador J;:speridião Amin
_de usar da palavra, e inscrevo-me para falar, porque aí concederei aparte a todos que o desejarem. Muito obrigado.

sr.

Durante o discurso do Sr. Rorian Tito, o
Mauro
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidinCia, que·
é _ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, ]9 Secretário
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Canteiro) - Concede a palavra ao nobre Senador Experidião A mim.
O SR. EXPERIDIÃO AMIM (PDS - SC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - _ Sr. Presidente,
Srs, Senadores, em primeiro lugar, gostaria de ,.aduzir duas
palavra a respeito do pronunciamento do Senador Amazonino
Mendes e da comunicação feita aqui pelo Senador Ronan
Tito.
Quanto à questão levantada pelo Senador Amazonino
Mendes, entendo que é fundamental que o Brasil se prepare
para, antes da Rio-92, ter condições de levantar quem se
benefiCiou com O processo de depredação de recursos naturais
brasileiros ao longo da nossa história. Ou seja:,- sé a ·Mata
Atlântica foi depredada, quais foram os verdadeiros agente·s
e a quem beneficiou tal depredação dos nossos recursos naturais no caso, renováveis, da nossa floresta? Porque, no caso
particular de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande
do Sul, boa parte dessa depredação decorreu da ação de uma
multinacional, liderada pelo chamado Sindicato que, Farquhar
que, no início deste século, valendo-se de uma concessão estabelecida ainda no Brasil Império, ratificada pela República,
montou o maior dispositíVo de extração de madeira que o
mundo tinha na época e, a pretexto de modernização, realmente produziu a maior catástrofe ecológica e humana, porque o maior subproduto dessa extração selvagem de recursos
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naturais, praticada principalr;nente em Sanla_ Catarina, foi a
Guerra do Contes~ado, que vítimou mais de nove !llil peSsoas.
Ou seja, mais de nove mil pessoas foram mortas pela ação
conjugada das forças de repressão, inclusive o Exércit_o Brasi-

leiro, as forças policiais do Paraná -e de Santa Catarina
e o chamado Corpo de Segurança da Lumber, que se engalfinharam com os chamados fanáticos_ da Guerra do Contestado.
Por isto, é muito importante que, na questão da Rio-92,
se tenha presente a quem tem beneficiado o processo de depre-
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de pessoas que têm experiência na área negocial, estou percebendo a presença do Senador José Eduardo, que admiro como
pessoa e corno empresário responsável, além de Senador da
República. Não há possibilidade de alguém que esteja quebrado ou em dificuldades financeiras vender o seu património
de maneira adequada. Isso faz parte de centenas, milhares
d~ experiências pessoais por este Brasil afora. O nosso País
está quebrado; logo, não vai conseguir vender o que é seu
de maneira honesta.
Por isso, o que esse projeto entende é o seguinte: não
temos condições de mante~ abertas as torneiras dos incentivos
fiscais e dos subsídios sem uma avaliação do custo/benefício
anual. A Constituição, em seu art. 84, inciso XXIV, já preconi_za que haja uma avaliação. Por isso, se é verdade- como
indicam as fontes de informação do Te_souro Nacional - que
o Brasil abre mão neste ano de cerca de dez bilhões de dólares
em subsídios, pergunto: é honesto, no seio de um Pod_~r Público, de um Governo, de uma família quebrãda, que esses subsídios sejam mantidos sem uma avaliação anual?

dação do meio ambiente brasileiro.
Quanto à comunicação aqui feita pelo nobre Senador
Ronan Tito, que com muita bonrã tive oportunidade de ouvir,
gostaria s6 de alertar que, nesta questão do valor da Usiminas,
eu acompanhei o que foi dito aqui, onte-m-, e ninguém mencionou que o valor da Usiminas seria de 17 milhões de dólares,
como aqui foi citado nobre Colega.
Eu apenas acompanhei as manifestações que ocorreram
em função do artigo do jornalista Barbosa Lima Sobrinho.
Não p.uticipei dessas manifestações, mas tenho a obrigação,
por ter estado presente ao plenário,_de esclarecer ao Senador
Ronan Tito que não houve nenhuma manifestação em torno
O Sr. José Eduardo- Permite-me V. EX'! um aparte?
do valor de 17 bilhões de dólares para a Usiminas.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Ouço o nobre Senador
Em relação aos apartes, creio que a Mesa agiu corretaJosé
Eduardo.
mente. Todos nós gostaríamos de apartear qualquer colocação
do Senador Ronan Tito, maS -deixamos de fazê-lo, porque;
O Sr. José Eduardo- Tendo sido citado nominalmente
realmente é regimental. por V. Ex~, nobre Senador Esperidião Amin, eu gostaria de
Outro dia, ainda, por ocasião da discussão do acordo parabenizá-lo pela análise correta que v. Ex~ está expendendo
da dívida externa o Senador Mansueto de Lavor fazia urna a rese~ito da questão da privatização das estatais brasileiras
comunicação e eu tentei aparteá-lo, -como também outros se- e_ de dizer que comungo da sua opinião. Ela está absolutamente
nadores, mas o Regimento prevaleceu. Acho que deve preva- correta. Num sistema económico depauperado, como está o
lecer sempre, e, por isso, entendo que as comunicações devem nosso, que vem há 10 anos, ano a ano, se empobrecendo,
ser facilitadas, mas não se as pode transformar em pron·unda- com uma política ~~icida, praticada pelas autoridades econômicãs neStes anos todos, onde se privilegia a especulação finanmentos laterais.
Finãlmente, ocupo a tribuna para apresentar UJP. prOjetO c~_ira em detrimento· da produção, pela prática de juros extrede lei, e serei, Senador Maurício l:Orrêa, rigOrosam-ente, ou mamente elevados; reãlmente, há uma superdesvalorização
tanto quanto possível, cioso de que o tempo deve ser bem de toda empresa produtiva. O processo de empobrecimento,
aproveitado.
- __ ___ _
_
~n~a que alguns pensem que os 10% mais ricos do Brasil
O projeto de lei qui apresento faz parte de um_ racioCínio ficaram mais ricos, é um eng~mo, porque, se eles se mantêm
que gostaria de, aqui, expender mais ll~a ve~~-0 Brá~il está mais ric_os, comparados com oito anos ou dez anos atrás,
depauperado. O Poder PúbliCo, tiO Brasil, não consegue, neste também empobreceram muito. Nesse processo de deteriamomento, cuidar, adequada e razoavelmente, das coisas mais -ração da economia e de retração elo me_rcado interno, obviaelementares que compõem ã sua obrigação. Estão aí as univer- mente, que há uma desvalorização de todas as empresas. Ensidades federais brasileiras que receberam, já no final do pri- tão, não só a estatal a ser privatizada, mas qualquer empresa,
meiro semestre, praticã:mente 1112 da sua dotação orçamen- m.esínô áS de maior sucesso nesses dez &los, se forem colocatária. Os buracos nas estradas estão quas~ que se empilhando; das à venda hoje, terão o seu valor de venda muito inferior
o sistema de saúde do Brasil está um caos e à falência,_ e, ao que seria oito Ou dez anos atrás. Parabenizo V. EX', que
agora, está sendo até tumultuado pelo fato de nãO haver um está absolutamente correto.
pai da criança. Quer diZer, não há quem queira responder
pela saúde pública no Brasil. O Ministério da Saúde diz que
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sem dúvida algum, Senaas secretarias dos estados é que são responsáveis. Estas, fre- dor José Eduardo, o seu aparte vem corroborar essa minha
qüentemente, atribuem a responsabilidade aos municípios, constatação, que não é ideológica - isso não tem nada a
que, por sua vez, alegam não ter recebido repasses federais. ver com ideologia- é l!!Da_questão da natureza das coisa~.
Portanto, é a falência irresponsável, o que é mais-giãve. o-uan- Assim como a ·pessoa que esteja em dif'iCis.ldades financeiras
do há falência com um responsável, pelo menos sabe-se a não vai encontrar bom comprador para o qUe é seu, o mesmo
quem questionar a sua legalidade.
acont~ce com o governo, as atividades estão reduzidas, há
recessão~ Por exemplo, o caso da lJsiminas, uma coisa é .o
O Poder Público, no Brasil, está falido.
A respeito desse processO de privatização, aduziria mais seu- património histórico •. atualizado ou não, outra coisa é
uma informação: não existe a- possibilidade de um Estado o seu valor de reposição, considerada a tecnologia atual, que
depauperado, como o nosso, ~esenvolyer um processo de pri- seria necessária; outra coisa ainda é o preço do que ela vende,
que está achatado artificialmente, e, finalmente, outra coisa
vatização honesto. Todos esses processos de privatização anotem isto -vão acahar nãDelegacia de Policia~ Vão acabar é COJ;lsiderar o _valor de seu fatm;~mento como base para o
em processos de corrupção, põtque estado quebrado não vai que seja o valor da transação. Isso vai acabar, sem dúvida
conseguir vender de maneira sã o que é seu. E aí valho-me alguma, na Delegacia de Polícia. Porque ·é impossível, num
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cenário desse, fazer-se um negóciO honesto. Mas, é exatamente em função dessa constatação que eu indago: é justo
para um país, que está vivendo as nossas dificuldades, abrir
mão, -sem saber o que está acontecendo com as_to_rneiras
que fazem parte deste "abrir mão" ã título de incentivos fiscais
e subsídios, todos nobremente concedidos, porque têm como
objetivo o quê? Reduzir desigualdades entre regiões, sem
saber o que está acontecendo com esse dinheiro? QU.ãndo
é que esta Casa, quando é que o Congresso NacionaLfoi
informado ou considerou que o benefício decorreu de um
incentivo fiscal?
O que se sabe, na prática, é que esses incentivos _fiScais,
alguns deles criados há trinta anos, em regiões que requeriam
e requerem redução de injustíças, na verdade, ou por culpa
ou incapacidade dos incentivos, convivem em regiões onde
as desigualdades foram agudizadas ao longo desses anos.
O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Ronan Tito - Nobre Sen;dor Esperidião Amin,
uma das gratas surpresas para este plenário, para ó ·senado
Federal foi, sem dúvida, a chegada de novos valores, entre
eles V. Ex~ com a sua acuidade, com a_ su~ i~teligêilcja; vigilância, o seu civismo, ... ~
O SR. ESPIRIDIÃO AMIN - Muito obrigado.
O Sr. Ronan Tito- ... e até com certo fair play, colocando sempre uma pitadinha de humor nas coisãs maiS sérias,
justamente para serem melhor metaboliz.adas por nossa inteligência. V. Ex* aborda um assunto da .maior importância para
mim, que é a questãO-dos inCentivos, Vou voltaru_m pouco
atrás antes do incentivo. Por opção das equipes econôrnicas
da ex-Ministra da Economja, Fazenda e Planejamento, Zélia
Cardoso de Mello, e da atual, dirigiâa pelo Ministro- MarcíliO
Marques Moreira, estamos promovendo - e já O fiZe-fuOS
nesse um ano e alguns meses de Governo Fernando Collo_r
de Mello - uma recessão da ordem d~ 10%. Isso quer dizer
que deixamos de produzir 38 bilhões de dólares, que prOduzíamos nonnalmente.
Se colocássemos Uma tributação- rriécHa~- _q~e óffiundo
todo civilizado hoje aCeifã;--de- 10% sóbre o PIB, seriatii'ína1S
dez bilhões que estaríamos perdendo no caso. AgOra, incentivo fiséal, sem data marcada para terminar, é cOrrupção.
Veja o engodo de que o Nordeste é vltimã há tantos anos,
em face de uma distribuiçãO tributária-~-a-imiís cruel, em que
recebe mais o estado mais dco, que é São Pa\llÕ - já se
disse isso aqui muitas vezes. Depois eles dão um ·cala-óocazinho para o Nordeste, um incentivozinho, que é menos
de 10% do que se lhe furta; e o Nordeste fica, muitas_ vezes,
através dos seus representantes, correndo igual cachorro atrás
do rabo. Mas, eu quero mais um pouco. Aí dá mais um pouquinho de incentivo fiscal. Enquanto isso, Cf sistema tributár_!~
funciona niais OtCmeilCi:nu;sim. Corrija-me~ se-esnye~ ertado,
V. Ex~ foi governador de um dos estados mais equilibrados
da Federação. Um carro. é produzido em São Paulo - "San
Paulo", para estarmos sintonizados co~ o liguajar deles lá,
"San Paulo". AliáS, SõtfffiUito grato aos paulistas, eles ainda
não exigem passaporte para Irmos lá, e ainda aceitam cruzeiro!
Então,- veja: o que é -que fizerani a:qui na nossa Cõbstittiirite,
-eles produzem um carro, esse carro é ~ributado com !PI,
que é recolhido e_ fica- nos cofres de lá, só uma quota_vai
para o Fundo de Participação dos Municípios. O ICMS ---,-

ninguém é de ferro, -tem que ser tributado pelo total do
valor lá, na origem. Eilqti:into no- mundo todo, quando se
compra um artigo, no lugar onde houve o esforço para produzi-lo e comprá-lo é que se faz a tributação. Mas, aí, ~ão.
Lá no -nosso Piauí,_ o cidadão compra um carro e paga a diferença do valor do imposto recolhido. -Quer dizer: fic8 a b3.r"ra
de gelo em São Paulo e um picolé para o Piauí, onde houve
um esforço maior para comprar o veículo. Isso contraria~ tudo
Iio niundo; e depois damos um incentivo fisca1 para os nordestinos, e os nordestinos ficam-brigando pela Sudene. Principalmente, porque há sempre ali uma meia dúzia que leva sempre
um pouco de vantagem nessa história. Faz-se um: discõrsõ
e esse discurso é difundido, e então: ..a Sudene não pode
acabar, mas o Nordeste pode. A-Sudene não. Precisamos
de uma distribuição tributária correta. Ontem, fiz uma palestra
eiÍl São Paulo, para empresários,· ocãsião etri que ·se levantou
uril empresário e disse: "O Brasil é o país q ué mais tributa
no mundo". E eu falei: vírgula, e o que menoS recebe. Porque
todo mundo desenvolvido recebe 30%, no mínimo, do seu
Produto Interno Bruto, o Brasil nunca recebeu isso. No ano
passado é capaz de ter chegado a uns 25% do PIB em virtude
daquela "gartada" que o Dr: Collor deu no RrãSil inteiro,
com o "Plano Collor", uma "garfada" que não tem _exemplo
na história da humanidade. Deve ter chegado a 25,-26% -do
PIB, e depois criamos incentivos fisCãis. Màs-digo'a v~--Ex'
o seguinte: incentivo fiscal permanente, Sem data para acabar,
é uma janela aberta para todos o_s ladrões entrarem e para
criar descompasses na economia, incorrigíveis mais tarde. O
Nordeste e o Norte do Brasil precisam ser incorporados no
planejamento brasileiro e na distribuição tributária. Depois~
sobre a Usiminas, falaremos daqui a pouco. Muito obrigado
a V. Ex•
O SR. ESPERIDIÃO AMlN - Para encerrar esta minha
etenho que voltar ao aSsurito; ã:préSentãiiã.O, a reSpeitO, oútros inStrüiiientOs que cóhvergem ao·rnes.:.
mo objetivo.
Não tenho como objetivo fãúi- est3:DCa"r be-nefíCiOs ;\5
regiões que niais precisam da ajudá dO "Govúno·e da -SOciedãCi~
brasileira.
Segundo, quando St: aDre a torneira dO íDcentivó fiscal,
abre-Se cOm uma boa: iriíençãd;· quaridb -essa torneira fica exis.:
tiildo pela lei da inércía, acbritecé aqui o qu'e acontece em
qualquer lugar do mundo: aproveitadores espertos, os mais
fortes se adonam da torneira e usam ·o que sai dessa torneira,
seja-leite, seja água, em seu benefício; e a ti:"a:riSformam nu.ma
inteivellçãõ·~-pretendo

téta.

·

-

---

---

- o_ te_~ceirQ Componente ·de-sse" projeto de _lei é:rião pere-

niz3.r nenhum incentivo fiscal e ·neD.hurii Subsídio, arrematando, portanto, as palavras do Senador Ronan tito. O _incentivO-fiSCal, seja ele criado pela Constituição, tenha ele si.do
criado por lei e até mesmo por medida provisória, C:Ontinuaráexistirido, desde que o Cón-gresso anualmente o revalide. Como? Quando o Governo Fede_ral faz a sua prestaçâo de contas.
ele apresenta uma avaliação de cuSto-benefício de cada um
dos incenti~os fiscaís, benefício, renúricias tnbutãiiàs que incidiram, ainda que insensivelmente pãia õ.óS, úéi · ôi·çamemto
do ano anterior. Portanto, cada incentivo fiscais recebe um:;~.
avaliação custo-benefíciO; essa presração de contas passa p6To
Tribunal de Contas da União que sobre esse item Se pronun.:
ciará. Esse laudo análise do TribUnal de Contas serã-o por
nós apreciados antres-'d_ã elaboração do novo o~çamento, para
qUe o inCentivo seja mãiitido, (etifiC::ado ou___extirpado, de acor-

e
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do com uma avaliação consciente que·, aiihalmente, a sociedade brasileira, através do seu Congresso,_ dos seus representantes o faça.
_
Esse é escopo do projeto de lei que vai ser complementado, repito, por emendã constitucional e- por outros instrumentos, inclusive sObre a Lei de Diretrizes Orçamerttárias,
que _deverá ser apreciada nos próXimos dias, nesta Casa.
O Sr. JosaphatMarinho- V. Ex~ me permite um aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Com prazer, ouço V.
Ex~

O JOSAPHAT MARINHO- Não tive o prazer de ouvir
o início ê que queria a~S:írtalar que, entre outrOS equívocos,
do seu discurso. Porém, quando entrei no plenário, vi que
V. Ex~ cuidou também de aspectos do problema da privatização. A esse- respeito, parece-me que há o de o Governo
não estar atentando devidamente na posição das empresas,
na influência delas, na importância delas para a economia
do País, e para a boa-ãdminist_ração dos interesses ·nacíoriais.
Não há que cogitar de privatização, apenas porque a empresa
não seja lucrativa. O_Est_ado l}_ãO deve s_empre objetiVar lucros,
mas cuidar de _assuntos que possam acarretar benefícios ao
País, exemplo típico -da Petrobrás. Não há que pensar em
qualquer hipótese - a meu ver - ~m privatização da Petrobrás. Ela não foi criada para ·apenas explorar o petróleo e
dar lucro, mas para desenvolver um &etor da economia nacional e criar uma tecnologia adequada ao dese:n.volvimentq dp
País. Por isso queria assinalar, ao lado dos outros pontos
já postos em foco: esse-aspecto. Por isso:=errfenâo que o
GovernO só procederia corretamente no chamadq_ programa
de privatização se o fizesse mediante "um plano e·m que fossem
devidamente escalona_das as_empresas, tendo em conta todos
esses aspectos, inclusive _o do_interesse·<;lo País -e não apenas
de lucro para as atividades desenvolvidas.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- A propósito desse assunto,
realmente fascinante, gostaria de dizer que apenas me inteirei
de que, através de uma medida provisóriáfra-nsfbrmâda em
lei, e de legislação complementar do próprio Governo Federal,
foram listadas empresas erri torno de 25_ e o processo de privatização está sendo iniCi1fdo por empresas que dão lucro, como
o caso da Usiminas, apesar de venderem o produto tabelado
de maneira, no mínimo, exdrúX.ulá, para não alongar muito
a questão.
O Sr. Josaphat Marinho - Se V. Ex~ me perinitiSse, eu
acrescentaria que também conheço a lista. Mas é uma lista,
não é uma ordenação de prioridade segundo aspectos corretos
do ponto de vista administrativo e económico._ Tanto que,
quando o governo anunciou o chamado Planp .Qe Re_construção Nacional, está prevista a reforma da COnstituição, inclusive coroo o objetlVo de privatizar a Petrobrás.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- É ~erdade. Com o objetivo
de, pelo menos - para ficarmos no genériCO-:-:..._ questionar
monopólios. Ê isto que está no PRN, não no Partido do nosso
querido Senador Ney Maranhão, mas que está no Programa
__
de Reconstrução Naçional.
Considero que o objetivo e O esCopo ce~tral do meu
pronunciamento estão alcançados. Pretendo voltar ao assunto
deste projeto de lei, com as medidas_ complementaras a ele
e agradeço sensibilizado pelos apartes
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex• um·a ãparte?
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pois não, Senador.
O Sr. Ney Maranhão - Peço licença para _aparteá-lo
antes de V. Ex' encerrar tão brilhante pronunciamento sobre
esse assunto. V. EX' está trazendo para este plenário profundos
conhecimentos que tem sobre os problemas deste País, como
um dos melhores governadores de seu estado, defendendo
sempre a moralização das coisas deste País. Quanto_ à privati-zação, Senador, há coisas por trás de uma cortina de grandes
interesses, inclusive de alguns grandes cartéis nã._cionais que
não desejam essa privatização._Haja vista, na área da _-siderurgia, que, hoje, os preços do aço, do laminado e das chapas
estão defasados com o mercado internacional em, praticamente, 42%, e essa rriatétra-piimá eStá sendo distribuída para
as empresas nacionais com essa defasagem. Agora, pergunto:
essa diferença está sendo repassada para o consumidor? Claro
que não. Quem ganha essa diferença, Senador,_são os grandes
empresários. O que está acontecendo? Através de pronunciamentos, através lobby na imprensa, direta ou indiretamente,
_procuram fazer COnfusão e atrapalhar o máximo possível essa
privatização. Mas temos de privatizar, como lembrou muito
bem o Senador Ronan Tito o problema da Usim_inas. Privatize,
entregue aos trabalhadores que eles saberão administrar. Se
houver operários demais, eles saberão fazer essa economia
e tantas outras. Mas que temos de privatizar, Senador temos
de qualquer maneira. Veja, V. Ex~, que _só o prejuízo das
~tatais çom as questq_es trabalhist~s hoje_ c}J.ega a_d9!~ bilhões
d_e dólares. É o caos. As vezes, é preferível doar uma empresa,
porque isso tii"a o País do buraco e do prejuízO que está tendO.
Neste momento, concordo com o pronunciamento de V. E~,
que diz respeito a essa privatização·.
~
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Muito obrigado a V. Ex•,
nobre Senador Ney Maranhão. Muito obrigado aos Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.)
~ ~

Q_BR.- PRESIDENTE {Dirceu Carneiro)~.:,_ Concedq a
palavra ao nobre Senador Mam:ício Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT -

DF..Pronuncia

ó seguinte discurSo. Sem revisão do orador.) -Sr. PrSidente,

Srs. Senadores, eu gostaria que ·a nobre Presidente considerasse, regimentalmente, a primeira- fase, nesta oportunidade
-em- que ocupo a ctn"buna, cOmo comunicação.
Em primeiro lugar, eu gost~a de comunicar ao Plenário
__ g_ue nós, conforme já:_ _l_l_avíamos combi_n_ado e aprovado na
Comiss=ao de Constituição, Justi-ça e-Cidadanj.a, realizaremos
à SemináriO sObre -Plebiscito e RevisâO'ConstitU.CiOltal, com
a presença de eminentes Juristas, lião s"d'" brasileiros Como
internacionais, dentre os quais o Professor- Jorge Miranda,
_de_ Portugal, e o Professor Verdu,_da_Universidade de: Ma9-ri,
·-na ÊsPãnha. É um seminário ·da mais alta i'mportâricia Que
se realizará nos dias 25, 26 e 27, tratando de questões que
se relagona~ coiil ess_es dois temas que estamos vivendo:__
PlebiscitO-e Revisão ConStitucional.
Em segu'(ldo lugar, desejo manifestar, também, a minha
preocupação, tendo em vista o término- da primeira" faSe- da
Sessão Legislativa, em cuja última semana acumulam-se os
projetes originárioS-da Câmara â_os Deputados. Sou consci~nte de que t_emos de nos preocupar com projetas da mais
alta importância,. ligados aos altíssimos interesses--da Nação
brasileira, para os quais eu terei um tratamento todo especial.
Por isso, copiando uma experiência trazida pelo nobre
Senador Ronan Tito, vamos preparar algumas urgências que
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autorizam a suspensão do izlterstício para, no caso de um
sábado ou de uma sexta-feira, termo-s condiçõeS de votar esses
projetes que demandam a nossa atenção, para dar uma resposta à perplexidade da sociedade brasileira, quanto a nossa atribuição de legislar. Mas não p"rmitiremos, em hipótese algu-

ma, que votemos aqui assuntos de magna importância, que
a Câmara teve oportunidade de examinar, -e para os- quais
não podemos apresentar emendas, corrigir ou revisar. A prática tem sido mais do que salutar, no sentido de que esta
Casa promova constantemente a revis-ão de equívocos praticados pela Câmara dos Deputados. Estou com um projeto
na Comissão de Coristituição, Justiça e Cidadania, sobre o
Código de Processo Penal Militar e da Lei de Organização
Judidárfu Militar; está tudo errado, foi votado na Câmara
e temos de corrigir, o- que proVa a: eficiência do sistema bicamera!.
A terceira comunicação --o Senador_ Ronan Tito deu
uma explicação pessoal - refere-se ao que houve na sessão
de ontem. Na verdade foi ui:D:a homenagem que se prestava,
através da transcrição de um belo artigo do digno jornalista
e homem público, Barbosa Lima Sobrinho. No artigo consta
que S. Ex• avalia que a Usiminas- poderá valer entre 7 ou
17 bilhões de dólares, mas não é uma afirmação. Não houve
isso. Tenho, em relação ao assunto, pensamento diferente.
Defendo a não-privatização da-Usiminas, mas acredito que
essa é uma questão que deve ser discutida num universo maior,
com tempo suficiente para que cada um possa externar seu
ponto de vista, porque, lamentavelmente, as privatizações
têm sido feitas, ·no Brasil, sem democratizar o capital. Utili~
za-se o recurso do Estado para que aquele particular que
compre, possa pagar. Não posso concordar com isso. Essa
é a razão pela qual tenho meus questionamentos a fazer.
Em quarto lugar, nesta ComuniCaçãO~ -sr: Presfdente,
quero dizer que ftz u-ni requerimentO ae informações_ Sobre
a questão dos empréstimos que, se ariuricia; éstao-sendo feitos
aos usineiros, principalmente do Nordeste. As respostas vieram, e vieram insatisfatoriamente. As respostas dizem que
meus quesitos constam dos anexos I e II, que não chegaram.
Mas não quero atribuir maldade, e fiz uma comunicação à
Mesa no sentido de que expeça ofício-para apresentar a corieção. Continuo tendo minhas dúvida e até suspeitas, mas não
vou adiantar nenhum juízo, porque seria uma iiriprudêncla
da minha parte, embora entenda, por entrevistas já concedidas, qUe financiainéiitos estão sendo dados. É exatamente
em razão disso que poderá ter ocorrido.
Pela liberalidade com que se tem tratado outrOii setores
na entrega de recursos públicos, farei, neste instante, um rápido pronunciamento sobre a caótiCa situaçãO em que se eri.Contra uma das maiores empresas públicas deste BraSil, uma das
melhores entidades criadas neste PaíS, algo assim que orgulha
todo brasileiro, pela eficiência com que- essa e-mpresa tem
prestado os seus serviços, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuáriâ, que está ao-abandono e ao relerlto ..
Poucos setores da economia nacional têm taxas de retorno
tão elevadas quanto as dos investimentOs feitos em pesqUisa
agropecuária. Estudos realizados sobre os investimentos na
Empresa Brasileira de Pesquisa Agrop-ecuáriã, nos últimos
15 anos, indicam uma taxa de retorno de cerca de 30 a 4D%.
Isso significa que o capital investido na Embrapa é recuperado

mais ou menos em três anos. Mas esse alto e rápido retorno
não se manifesta nos balanços financeirOs da empresa na forma
de lucros diretos. Ele é captado nos benefíciOs-e ganhos dífu~
sos, que favorecem toda sociedade.
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-;>Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Concedo ~o~ aparte ao
nobre Senador.
O Sr. Ronan Tito -Senador Ma~cio Corrêa, eu go~a
de parabenizá~lo pelo tema. A Embrapa merece e·- eu sou agricultor - !_odo o nosso apoio pelos benefícios
que ela nos proporciona. Vou citar apenas duas coisas: ela
desenvolveu "n" cultivares. Mas, com um cultivar de soja,
que ela desenvolveu, há quem produza até 60 sacas por hectare, quan-do, antes, produzíamos 22 sacas de soja por hectare.
V. Ex• tem toda a razão, conheço o espírito do seu pronunciamento, não o teor, mas quero emprestar-lhe o apoio e pedir
desculpa por me retirar, porque tenho uma audiência agora,
mas quero hipotecar a V. Ex' todo o meu apoio. E conte
com este modesto parlamentar, no sentido de colocar no orçamento da Embrapa recursos para que ela continue os _seus
estudOs de biogenéticil., fio desenvolvimento e no melhoramento de sementes para o Brasil. E parabenizo a V. Ex•
pela atualidade do pronunciamento. Muito obrig~do~
.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA _:y~Ex• deve ter aéompa-nhado uma publicaç-ão; que saiu na Veja, sobre um consórcio
de ruralistas com a Embrapa. A experiência foi feita aqui,
numa cidade de Goiás, se não me engano; em Abadiânia,
e o retorno da aplicação fo1 exatamerite de40%, depois que
a Embrapa passou a administrar os interesses daqueles ruralistas. Foi uma reportagem que saiu, em uma edição espeCial
sobre o assunto.
O Sr Ronan Tito - Saiu no Gula Rural.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- É verdade.
o

O SI- Ronan Tito - Comprei três; dei um para o ·meu
filho, fiquei com um e dei o outro para um agricultor. É
uma m11ravilha aquilo. É o desenvolvimento da biogenétíca
proporcionado a este País. Ninguém, por exemplo, ignprou
quando Borlaug, no México, produziu um cultivar de trigo
com uma produção de 6 mil kg por hectare. A Embrapa
bateu es·se recorde no ano passado, e ninguém, no Brasil,
tocou nes-se ·assunto. Então, por isso, quero dizer para V.
Ex~. que o seu discurso é da maior seriedade; o Brasil depende
·da Embrapa, desses técniCOs abnegados e competentes, que
já deram retorno extraordinário, mãS -qi.u~:·--precisam da nossa
assistência permanente. Parabéns a V. EX'
o

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Agradeço a V. Ex• e
o dispens_o, porque sei do seu compromisso. Sei dos seus
conhecimentos sobre nossa pecuária e sobre agricultura, de
um modo geral.
Prossigo, Si". Presidente e Srs. Senadores, os investimentos estatais em ciência e tecnologia, sobretudo nos pafSes
em desenvolvimento, são da mesma natureza daqueles aplicados em educação- e saúde. O seu retorno manifesta-se nos
indicadores de progresso económico e_desenvolvimento soda!.
Os ganhos são da sociedade como um todo.
São dessa_ natureza os ganhos dos inveStimentos feitos
pelo Estado na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu·ária.
O seu retorno manifesta-se na elevação dos índices de produtividade, no aumento da produção de alimentos, na solução
dos proble~a~ de abastecimel!tO inteino, nos superáVits- da
nossa balança comercial, na geração de empregos, na distribuição mais equalizada de renda com benefícios para os pequenos e médios produtores rurais, e na melhoria da qualidade
de vida para toda a população.
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A Êmbrapa, criãdà em 1973, tem como missão promover
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Muito obrigado, nobre
e realizar o desenvolvimento científico e tecnõlôgíco para a
Senador Ney Maranhão.
solução dos problemas do setor agropecuário, florestal e da
Não sei se V. Ex• assistiu ao depoimento do MiniStro
agroindústria em benefício da sociedade brasileira. No cumpri- da Agricultura e Reforma Agrária, António Cabrera, que
mento dessa missão, trabalham 2.136 pesquisadores, assim. aqui compareceu a requerimento' do Senador J utahy Magadistribuídos: 421 com nível de bacharel, 1.141 com nível de . Ihães. Infelizmente, não estava presente, mas soube que não
mestrado e 574 com nível de doutorado.
houve uma abordagem específic:;a sobre a questão da Embr~pa.
Perto de cinco mil projetas de pesquisa estão sendo desen- Creio que nós, Senadores, agora~ votando a Lei de Diretrizes
volvidos por esse pessoal em todo o País, abrangendo uma Orçamentárias, ou seja, o Orçamento da União, poderemos,
extensa gama de problemas, que vão da necessidade de maio- exatamente, apresentar emendas para que haja uma dotação
res conhecimentos científicos sobre o sistema ecológico da correta para salvar a Embrapa. Do contrário, estaremos perdiAmazónia às demandas de tecnologias dos sistemas de produ- dos, tendo em vista os seus ceittros de pesquisa espalhados,
ção modernos e competitivos do centro-sul, passando pela, inclusive, em Santa Catarina, pareCe-me que em Chapecó,
superação de fatores restritivos às atividades agiícolas, como· se não me falha a memória,-sqbre sufuos; no Nordeste, sobre
as secas no Nordeste e a acidez do solo do Centro~Oeste.
caprinas; na Amazónia, sobre produtos tropicais,_ um fenóO saldo que a produção de grãos conheceu há cerca de meno exótico da nossa flora; pesquisas sobre grãos etc. Enfim,
dois anos, passando dos 50 milhões de toneladas para 70 miM várias pesquisas sobre gado de corte e gado leiteiro, centros
lliões em 19_89, é fruto, em grande parte, desse longo trabalho que estão corrrendo risco de perder a- sua finalidade, pela
da Embrapa, ao gerar conhecimentos e tecnologias e pôwlas 'inexistência de verbas e pela evasão de técnicoS, técnicos que
ao alcance dos produtores rurais. Produzir 100 milhões de estão, inclusive; saindo do Brasil para atender a convites mais
toneladas anuais, num prazo de cinco anos, não é difícil, pois vantajosos de países estrangeiros.
já existe tecnologia para isso.
De sorte que é realmente algo de extrema preocupação,
para todos nós, a questão da Embrapa. Temos que· salvá~Ia.
Q Sr. Ney Mafanhão- V. Ex• me dá liceriça para um
Procu-rar explicar às lideranças do Governo, inCentivar Os
aparte?
meios mais ligados à agricultura, aqui, no Congresso N acimml,
para que o Presidente da República envide esforços no sentido
O SR. MAURÍCIO CORRJl:A -Senador Ney Maranhão, de não deixar que a Embrapa entre num processo de extinção,
o que será um desastre para um pessoal que pratica um verdacom o maior prazer.
deiro sacerdócio, para técnicos -que passã.ram·--por estágio rio
O Sr. Ney Maranhão --EsSe- assunto sobie a Embrapa, ·estrangeiro e que têm a maior competência e se dedicam
que V. Ex• está discorrendo neste instante interessa a todo à e_mpresa com· e_IituSiasmo.
o Brasil. Há vinte dias, visitei a China, e na próxima semana
O Sr. Esperidião Amin- Permite V. EX' um aparte?
farei um relatório circunstanciado dessa visita--ao país mais
populoso da terra, que tem um território pouco inaior, mas
O Sr. Esperidião Amin - Sr.- Senado-r Maurício Corrêa,
terras piores que as nossas; não chegam a 19% as terras que
não posso me omitir diante da relevância do tema que V.
se prestam à agricultura; 11% do seu território é de agricultura,
o que significa 7% d~ toda a agricultura do Planeta, e dá Ex• aborda. Vou trazer dois argumentos adicionais em prol
alimentação, Sr. Senador, a 22% da população da Terra. Visi~ da sua fala. O primeiro é fruto da minha experiência como
tei seis províncias, andamos poi lá umas dez horas de avião, Governador de Santa Catarina. EMPASC - Empresa de
Pesquisa Agro pecuária de Santa Catarina, associada, portan~
milhares de quilómetros. Não vi, Senador Maurício Corrêa,
ninguém morrendo de fome; ninguém pedindo esmola. Para- to, à Embrapa, em 1984, conseguiu um feito que nos orgl!lh<?':l
-a todos nós catarinenses. Dos 25. -trabalhos selecioDados pela
va, muitas vezes, numa feira do interior, parecida com a nogsa,
Embrapa naquele ano, quatro foram elaboradoS: em__ Santa
e dizia: Vou comer uma melancia para ver se é igual à do
Catarina. Dos 25 trabalhos considerados excelentes no Brasil,
Brasil. Mas, queria ver se havia alguém descalço·, morrendo
quatro foram elaborados em Santa Catarina, portanto quase
de fome, ou pedindo esmola. Não' existe, Senador. O governo
20% da produção técnica daquele ano. Como não sou um
chinês deu, primeiro, prioridade àquilo que, às vezes, eu dizia
homem do campo, sou um homem urbano; aprendi o valor
aqui no Senado Federal, parafraseando o grande líder da revo- da agricultura na crise depois da ench~nte de 83, quando
lução chinesa Mao Tsé-tung: "Povo de barriga cheia não pensa a única coisã que podíamos fazer era multipli~r a riqueza.
em revolução". Eles estão dando um valor imenso à tecnologia
Como não tínhamos nenhum Cristo para multiplicar pães e
da agricultura, como o Senador Ronan Tito falou em aparte
peixe, tivemos que apostar no grão: E só o grão, só a agriculdado a V. Ex•, com alta produtividade por hectare. A Embra- tura consegue multiplicar. Plante-se um grão e, tendo sorte,
pa, com a sua tecnologia de melhoramento das sementes, colhem-se 300, 400, 500, 600 grãos.
passou a produzir sessenta sacas por hectare. Então, todos
nós, Parlamentares do Congresso Nacfonal devemos dar um
O SR. MAURÍCIO CORRJl:A - Está na Bíblia.
tratamento especial à Embrapa no que diz respeito 3.o orçaO Sr. Esperidião Amin- É o milagre da multiplicição.
mento, porque é o carro-chefe do desenvolvimento da Nação.
Porque uma nação que passa fome, como a nossa, com uma O únicO milagre que o ser humano consegue fazer é o milagre
população oito vezes menor do que a da China, é uma vergo- agrícola, porque na indústria ou· n-a informática, nl:mhmiia
nha para todos nós, Senador. Tenho certeza de que todos forma sofisticada de transformação consegue- fazer o que a
agricultura faz. Se se tiver um mínimo de inteligência para
est~s conscientes em dar apoio a essa empresa, que será
o carro-chefe para chegarmos a cem milhões de grãos, como apostar nesse grão, isto é, fizer peSquisa agropecuária, em
todos esperamos neste País. Parabéns pelo seu pronuncia- vez de colher 300, a pessoa pode colller 600, 900 grãos. Isso
se chama b~otecnol«;>gia; isso se chama pesquisa agropecuária.
mento
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Por essa razão, quero dar um segundo aditivo à sua fala.
Nós aprendemos em Santa Catarina e sa(m_os -do buraco por
causa da agricultura, não fo"i""jjár causa da indústria, não,

apesar de ser um estado industrializado. Apostamos tudo o
que tínhamos e não tínhamos na agricultura. Investimos na
pesquisa, melhoramos a_qualidade do grãos. Foram desenvolvidas lá dois tipos de grão de milho e um de soja pela Empresa
de Pesquisa Agropecuária de Santa Catarina, adaptada à nossa
região. Agora, acontece que o resultado é demorado. Melhoria genética, resultado de pesqufsa agropecuária não é coisa
para se cobrar à vista; tem-se que investir, tem-se que ter
como bem permanente da União. E isso é questãO de segurança nacional. Se exiSte alguma coisa que é de segurança
nacional é a pesquisa agropecuária. Por isso, quero me sólida~
rizar com V. Ex~ e dizer, apenas para concluir, o seguinte:
assim como no caso da medida provisó_ria, eu trouxe aqui
para os meus companheiros o exemplo de Santa Catarina,
onde não_ se permite reedição de nenhuma, mas se exige,
lá, na Constituição Estadua_l, que a Assembléia decida sobre
a medida. Não é permitida a omissão. Q_u_ero trazer mais
um exemplo de Santa Cata_rina: a Constituição dO EStado
de Santa Catarina estabeleceu a obrigatoriedade de destinar
1% da receita orçamentária para pesquisa, sendo que metade
desse 1% tem que ser, obrigatoriamente,destinada para o
projeto de pesquisa agropecuária, porque nós não temos mais
lá fronteira agrícola, não temos mais espaço para colonizar_.
Portanto, naquele hectare disponível, preservadas as matas
cili3.res, acentuado e a-pilriiórado o cuidado ecológico, nós
her mais. E só há uma iorma_de fazer isso:_ é nielhorando
a qualidade daquilo que plantamos. Então, em veZ de colher
300 grãos, vamos tentai colher 350,400, como fizeram aqueles
de quem vamos, desgraçadamente importar grãos este, ano,
porque se cometeu, neste País, um crime -_a_qui reconhecido
pelo Ministro da Agricultura, Antônio Cabrera. Lam_entou
V. Ex~ não estar presente quando S. Ex• esteve, nesta Casa,
hà inenos de quinze dias. O crime, repitO', de termos nóS
negado a aplicar na agricultura, no ano passado, 1 bilhão
e 500 milhões de dólares_ emprestados em moeda nacional.
Principalmente, por isSO, vamos importa-r em moeda forte
e gastar - pay off, isto é, v-ai e ·não· volfa -=- 1 bilhão e
800 milhões de dólares. Eu tiilha a obrigaçáo Iriõrã.l de trazer
essas advertências e essa contribuição em. atlitamerito, em
solidariedade ao pronunciamento de V. Er Muito obrigado.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Fico satisfeito com o
seU aparte, porque V. Ex' foi Um Governador de Santa Cata~
rina da mais alta eficiência, reconhecido em_ todo o Brasil.
Portanto, a exemplificàção que traz V. Ex~ sobre a indispen~
sável necessidade da pesquisa, apesar do seu retorno às vezes
demorado, não pode deixar de s_er reconhecida por nós, pelo
Governo, porque na agricultura está a salvação dC?,nosso Paí$.
V. Ex~ sabe muito _bem _que exportamos muito do que produz
a lavoura. Salvo engano, Santa Catarina é o·maior exportador
de frangos, é o maior produtor brasileiro, porque há facilidade
de grãos ali por perto, não só para a produção do estado,
mas para a de outros estados do Sul, que fornecem para esse
e outros setores. O aparte de V. Ex' engrandece e_ dime_nciona
o meu discurso.
O Sr. Francisco Rollemberg- Nobre Senador, V. EX"
concede um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA --,-Sr. Presidente, vejo que
V. Ex' fá 3.ciona a cãmpain.ha~- QUero conceder" um aparte
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ao_ Senador Francisco Rollembe_rg e prometo, em seguida,
acelerar. aproveitando, este momento, para cumprimentar
V. Ex•
·
· - ·- - - Nobre Senador Dirceu Carneiro, V. Ex' tem presidido
esta Casa procurando cumprir o Regimento, às vezes até desagradando alguns. Mas, se não-cumprirmos o Regimento, não
conseguiremos trabalhar, ou daremos oportunidade a uns mais
do que a outros. E V. Ex' sabiamente utiliza a máxima: in
medio stat virtus, isto é, no meio está a virtUde.
Em determinadas circunstâncias em que é possível prolongar, por razões até de eqüidade, V. Ex~ tem sido tolerante.
De modo que é com seriedade que lhe dirijo esta manifestação.
Concedo o aparte ao nobre Senador Frailcisco Rollemberg, com muito prazer.

o sr: FranciSco Roliemberg ~ En:tinente_ Se_nado~ "Ma~~
ricio Corrêa, _faz V. Ex\ nesta manhã, um pro_nunçiamento
da maior seriedade, quando diz das suas preocupações com
o que ocorre com a_Embrapa. Quando V. Ex~ fa13.va, estava
a me recordar de uma mocidade não mujto _distante, na minha
terra, que ainda é um pólo açucareiro do meu estado, da
pouca produtividade que tinham os empresários naquela opor~
tunidade. Usava~ u~ tip_o d~ cana C<?!J_hecida com9 __p~()jota,
cana cuban.a, de produtividade mínima: As plantações de milho quase não tinham retorno; nosso milho era de péssima
qualidade. Criava~se o porco piau, porcos caipira, de prodUtividade pequena, o cabrito nordestino, o boi pé~duro. Ora,
depois das pesquisas, o que ocorreu? Começamos a fáZer
o trabalho de clonificação, seleção de sementes, e a produti-vidade da cana~de~açúcar aumentou de uma maneira espeta~
cular --está o Senador ~ey Maranhão a confirmã.r o qu-e
digo. Os cabritos e os carneiros de nossa terra acabaram gerarido grandes ovinos, como o Santa Inês, que é uma raça eminentemente nacional, produto de pesquisa feita no Brasil. Veio
o milho híbrido, veio a melhoria do caca_!,), veio a melhqr!ã_
do gado bovino. E o porco da minha infância, o cabrito da
minha infância, a cana piojota dã. minha infância, a laranfã,
o cítrico da minha infância, todos eles, praticamente, desapareceram, numa avalanche de melhorias científicas e tecnológicas pr_ovocadas pelas empresas de pesquisas do Governo,
que puderam massificar- os C_õnhecimentos e levar ao agricultor
e ao pecuarista brasileiro essas melhorias. Participei, Senador
Maurício Corrêa, de ~'dias de campo", quando os pesquisa~
dores, os agrônomos brasileiros e veterinários iam ·passar c-om
a-suacóhiitiVàâe técnicos de determinado local, e convocavam
os plantadores e os fazendeiros da regi~o. Lá lhes transmTtra-rn;
demonstrando o uso, enSinando como se fazia com um tratar,
como se me1li0iava uma espécie, como se fazia uma inseminação artificial. E eles aprendiam in loco. Era o chamado
"dia de campo". Com essa desativação, confesso, senador
Maurício Cortêa, que estou a vislumbrar o regresso àquela
minha mocidade, que eu esperava -não ver mais, porque aquilO
era um-passado, era um pouco da história. V. EX" se-lembra,
há poucos dias, da minha preocupação quando vim à tribuna
falar do problema de ética e peSquisa ciehtífíca. É evidente
que temos algumas limitações nessa área. Mas, Senador_ Mau~
rício Córtêa, a pesquisa no Brasil estava suficientemente avançada para que nãO sofrêssemOS os cortes que está sOfrendo
agora. Na área dos agrotóxicos, por exemplo, o bacillusdarens
pratitárriertte eliminou os agrotóxicos no combate ã cigarrióha
da cana-de-açúcar e à cigarrinha dos pastos·. As provas cruza~
das de competição em agricultura têm eliminado, de maneira
substancial, o uso de herbicidas, d~ agrotóxicos. A melhoria
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da qualidade dos produtos tem sido excepdonal, e o que
estamos vendo agora é que estamos na ante~sala do retrocesso,
não só pela desativação como também -como bem lembrou
o Senador- pela falta de investime-nto com retorno, de em~
préstimo, em lnoeda, ao agricultor e ao pecuarista brasileiro.
V. Ex' fez muito bem em vir à tribuna neste instante. Eu
o felicito por isso.
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da produtividade agrícola só é possível na medida em que
se amplie a sua basecientífka. Sem essa base, não há produção
agropecuária crescente e auto~sustentada, e muito menos pre~
serva_ção da qualidade do meio ambiente e dos recursos natu~
raiS: Ãiiinentai a produçãO agrícola sem um adequado supOrte
tecnológico é o caminho mais curto para degradar o meio
ambiente e a qualidade de vida da humanidade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, enquanto no mundo inteiO SR. MAURÍCIO CORRÊA- Muito obrigado, Sena- ~ ro se discutem os problemas ecológicos da Amazónia, de fordor Francisco Rollemberg. Veja V. Ex~ a utilidade da Embra~
ma apaixonada e amadorística, sem um mínimo de conheci~
pa. Estávamos correndo o risco de perder o rebanho, que
menta científico a respeito daquele ecossistema, os pesquisafoi trazido para cá, na épOca do Descobrimento, de uma raça
dores da Embrapa, sem alardes, como convém a cientistas,
de gado chamada curraleira, da Ilha da Madeira, de Cabo
embrenham~se floresta adentro nO afã de ampliar O conheciVerde, quando se iriíCiC)ii- a coloniz.a_ção. Com a chegada do
mento sistematizado e científico da Amazónia. Desenvolvem,
zebu e de outras raças, aquelas primitivas"estavam desaparede modo especial, a pesquisa agropecuária e florestal, para
cendo. Hoje, sabemos que, através da genética, é _possível
permitir a ocupação racional do solo, evitando a destruição
se combinarem determinadas raças para chegar~se ao resulde novas áreas e promovendo a recuperação das áreas já
tado de uma mais aperfeiçoada. E foi graças à Einbrapa que
degradadas.
foram preservados os embriões desses curraleiros, assim como
Eles se propõem o desafio de gerar conhecimento cientíde outras espécies de caprinos e ovinos que existiam aqui.
fico
e tecnologias que possibilitem diminuir a agressão da
Portanto, é -indispensável que haja incentivos para·a maagricultura intensiva sobre o meio ambiente, e explorar as
nutenção da Embrapa.
regiões de fronteira, corno a Am-azônia, para o bem-estar
Nobre Senador Francisco_ Rollemberg, entendi quando económico e social do País e da humanidade, evita.ndo o seu
V. E~ utilizou a tribuna para falar, por exemplo, sobre a esgotamento, causado pelo uso inadequado de técnicas agrí~
questão dos limites do avanço tecnológico em termos de _genes, colas.
quer dizer, essa monstruosidade que se desenvolve - e até
Com esse desafio, os pesquisadores da Embrapa estão
aparteei V. Ex~ s-Obre o famoso-livro "Admirável Mundo No- propondo à sociedade brasileira um novo modelo de desenvolvo", de Aldous Huxley, que me causou uma impressão profun~ vimento, o modelo de produção auto-sustentada. Eles se pro~
da, pelo risco que corremos com as deformações que poderão põem desenvolver ações de pesquisa que redundem em conhesurgir, com os tipos híbridos que poderão um dia sair dos -cimentos científicos e tecnolo_gi_as _~pa~es de garantir uma
laboratórios - , que tudo isso, sem dúvida nenhuma, cons- produção agrícola auto~sustentada, sem grandes riscos de de~
truirá, esmagando a ética e a mõral, um comportamento que gradação dos fatores de produção, sobretudo dos do homem,
não sei qual será.
do -meio ambiente e dos equipamentOs, com patamares elevaEvidentemente que esse é um tipo de pesquisa que tem dos de _produtividade, redução dos custos, p~ços mais compeque ter o seu limite; mas, no que tange à pesquisa agrope~ titivos dos produtos agrícolas nos ~ercados interno e externo,
cuária, não há limites para que -nós nós aperfeiçoemos, a e _conseqüentes melhorias no nível de renda e na qualidade
fim de que a produção aumente ca-da vez mais. Entendi, perfei- d~ vida do homem rural brasileiro ..
tamente, e agradeço a V. Ex•
O cumprimento dessa missão requer a execução de ativiA queda na produção de grãos no ano passado, com
dades de caráter emínenteinente coiltíriüo e de longa maturauma previsão de 56 milhões de toneladas para este, é sinal ção. Em média, são necessários sete anos para que um -projeto
do esgotamento do nosso modelo históricO de desenvolvide pesquisa chegue a resultados transferíveis aos agricultores.
mento. Tanto o modelo mercantilista da Colónia e do Império,
Dessa forma, a tecnologia hoje ao alcance dos produtores
como o capitalista da República, funda-se na suposição de
é resultado de decisões tomadas no passàdo. Por isso, a anteque a abundância dos recursos naturais permite a sua expio~ visão de situações futuras e das conseqüentes demandas tecnoração económica, com baixa tecnologia e de forma predatória.
lógicas constit~i fator indispenSável à eficiente e eficaz tomada
No final dos anos 60 e início da década seguinte, o chamade decisões por parte da direção da empresa, dos seus gerentes
do "milagre econômico brasileiro'' foi uma tentativa de desen- de pesquisa e cientistas. volvimento acelerado do País dentro daquele modelo arcaico.
Ciente
dessa
necessidade
da
antevisão
de situ~ções futuO resultado, o triste resultado, foi a exacerbação do dualismo
social manifestado nos graves problemas de ajustamento só- ras- para a tomada de decisões no presente, a Embrapa montou
cio-político, tais como desigualdade na distribuição de renda, uma equipe multidisciplinar, no primeiro semestre de 1990,
fome e miséria de substancial parcela da população. Relatório para elaborar cenários alternativos, cõmo inStrumento de plada ONU, divulgado há poucos dias, situa O Brasil entre os nejamento estr~tégico. A anális~ das irifl.u~ncias· te_ç_!procas
casos mais vergonhosos de sociedade discriminatói'ia e injusta. de fatores económicos, sociais, políticos, culturais e tecnoló~
Não obstante as nossas aspirações de ingressar na comuni- gicos, atuanteS. Do ambiente externo da empresa, no âmbito
dade dos países modernos, progressistas e desenvolvidos, ain~ nacional e internacional, permite construir futuros alternativos
da não nos demos conta da alta importância que aquelas sacie~ que possam servir como subsídios para as tomadas de decisão.
dades desenvolvidas estão dispensando à ciência e tecnologia. Os cenários alternativos apontam, assim, elaborados caminhos
QueremOs progredir, mas nos aferramos a vicioso modelo possíveis na direção do futuro, enquanto aumentam a _compreensão dos eventos potenciais e políticas de longo prazo,
de desenvolvimento que só tem gerado fome e miséria.
De modo especial, ainda não percebemos que a moderna a nível regional ou nacional.
Como empresa dedicada à geração de conhecimento cienpolítica agrícola, como é praticada nos países mais desenvol~
vidas, parte do princípio basilar de que o crescimento contínuo tífico, a Embrapa toma posição de vanguarda dentro da socie-
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dade brasileira. E, ao ad_otar até..c.oic.a de cenários alternativos,
mais uma vez se antecipa aos demais setores nacionais. A dota
técnicas· em largo uso pelas maiores empresas multinaCionais.

Dessa forma, aponta para toda a sociedade brasileira, sobretudo aos setores produtivos, os caminhos da modernidade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, c_omo vimos, a Embrapa
é uma empresa estatal que deu certo, ocupa uma posição
de vanguarda dentro da sociedade brasileira e possui uma
larga folha de serviços prestados ao desenvolvimento nacional.
No entanto, está a pedir socorro. Repetimos aqui o Que disse
um dos seus mais antigos empregados, que a viu nascer, crescer

e produzir tecnologias que estão transformando o Brasil:. "A
Embrapa está morrendo de inanição".
Nos últimos seis anos, perdeu 38% dos seus recursos
orçamentários_, e o cus.teio das pesquisas foi reduzido para
menos de 15% do seu .orçamento. Em conseqüência, cerca
de setecentos pesquisadores, no mesmo período, desestimulados pelas más condições de trabalho e baixos salários, deíxaram a empresa atraídos por outros centros de pesquisa no
País e no exterior.
No Governo Coll_or; a reforma administrativa demitiu
755 dos seus ·empregados, entre os quais 4_5 pesquisS:dOi"es
com nível de doutorado e 56 com o de mestrado: -E Vàle

dizer, Srs. Senadores, que a Embrapa nunca serviu de Cabide
de empregos.
___ _
Sr. Presidente, Srs. Seriadores, a sociedade brasileira precisa compreender uma verdade: sem ciência e tecnologia não
será possível superar o seu atraso económico e social, e resgatar da fome c da miséria milhões de braSileiros, E pa-ra isso
é preciso investir maciçamente na pesquisa' agropecüârla, -no
trabalho silencioso e anónimo dos pesquiSàdcires da Embrapa.
Ao concluir, Sr. PreSidente, do fundo do meu coração,
façb um dramático apelo â conSciência nàéíbrtãl, aos parlamentares, à sociedade civil, pa'rà que nos demos os braços e envidemos todos os nossos esforços para salvar _a _Embrapa, uma
grande instituiÇão, cujã_s _pe_$quisas têm dadO um retorno extraordinário ao cresciinento do Brasll- e qu-e es-tá- ã"Spõrúi.S
da falência, de encerrar as suas atividades por falta, exatamente, de quem lute em defesa dessa imporfantíssima empiesa, que deve ser por' nós sagrada e altamente_ defendida.
Muito obrigado, Sr. Prcs~dente. (Muitq pem!)
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um entendimento, o qual foi mantido no meu gabinete", com
a presença dos nobres Senadores Mansueto de Lavor, Ozíel
Carheíio, Maurício Corrêa e Coutinho Jorge, ficando acertado
que votaóamos o projeto, retiraríamos as _emendas, deritro
d;: p.m_entendimento com o Governo. O Governo r_~meteria,
de imediato, um projeto, Para que a Comissão de Orçamento
garantisse os recursos - que não seriam diminuídos -, aO
Nordeste, Norte e Centro-Oeste, mantendo os mesmos níveis
de 1990.
Dizia~se que esse projeto deveria ser votado de imediato,
sem qualquer emenda, alegando que, a cada dia que passava,
os prejuízos das empresas nacionais eram imensos, de centenas
de milhões de cruzeiros. No entanto - estou com o projeto
em mãos - só no dia 11 de junho o projeto foi sancionado.
Portanto, demorou "um século" para o ExecutivO saricioná-lo.
E até hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto não
nos foi enviado, segundo o_ compromJsso do Líder do Governo
e o aval dos Ministros da Justiça e da Economia.
Ora, Sr. Presidente, temos a informação de que a parte
técnica do projeto já está pronta, no· gabínete-do Ministro
MarcOS Coimbra, aguardando a assinatura do Presidente Fernando Collor.
.-rnféllzi:rienle, o-Senado-r Ney M_3ranhão não eStá"acorppanhando e.sta breve comunicação. É necessário que um dos
Líderes do Governo tome as providências necessárias para
que esse assunto seja tratado com a devida se_.cted_ade, e com
a devida urgência para se conseguir, agora que o -Presidente
Collor está no Brasil, a assinatura de Sua Excelência, para
que ísso" OCorra de- irrie-diato, porque já paSsamos mais de
um mês com a aprovação desse projeto, e a mensagem não
foi ~enviada para 9 Congresso, para garantir os recursos para
o Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Isso foi um- compromisso
assum:ido pela Liderança do Governo, em nOme do GoVerno.
Não quero, de maneira alguma, discutir aqu"i, nem ·cn~r qualquer dificuldade, não fazendo nenhuma menção a respeito
dã seriedade do trabalho do Líde_i_ do- GOVerno, mas .é hora
de aproveitar a presença do Presidente Collor, que 'está no
Brasil, e solicitar cjue Sua Excelência assine essa mensageín
e remeta-a para o COngre-sSo, para que a· ComiSSão de OrÇa- inento, ·antes do !ecesso; tenha condições de fazer com que
-D.ão sejã.ffi~ diininuídos oS reCursos destinàdos ao_ Norte, -Nordeste e Centro~Oeste .
Sr. Presidente, era esta comunicação. Infelizmente, rião
. posso aceítai"'a"partes, mas é o compron:l.is'so que- espero--do
Sr. Líder do Governo, em exercício hoje nesta Casa, de ·aprov:ei!ar a presença do Presidente da República, antes que Sua
Excelência viaje de novo.

O Sr. Jutahy JVIagalhães- Sr, Presidente, peço a palavra
para uma comunicação ipªdiável, nos terlli_O$ regiment~is.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Para uma
comunicação inadiável, concedo a palavra ao nobre Senador
Jutahy Magalhães, por cinco minuto~.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB·- BA ParacoCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
municação inadiável. Sem revisão do orador.) -Sr. PI-esi~
--- ÁffOD.so _Ca_margõ ...;__- Aluizio Bezerra - Amit Lando
dente, Srs. Senadores,- Serei breve. Toma:_t~i as preca~ções
-Antonio Mariz- Carlos Patrocínio -César Dias-....:....... Chapara não passar do meu tempo.
Mas preciso aproveitar a presença, ncfplenário, do Sena~ gas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho- Coiifi!ilio Jorge
dor Ney Maranhão e também, aproveitar _a presença, no Bra- - Darcy Ribeiro - Elcio Álvares - Epitácio Cafeteira sil, do Presidente Femarido Collor, porque·n-ão sei quando Fernando Henrique Cardoso- Francisco Rollemberg- Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão
será sua próxima viagem.
·
Sr. Presidente, há alguns dias votamos ªqui um projeto -Humberto Lucena -João Calmon -João Rocha -Jo$aque instituía a isenção do 1mpostO sobre Produtos Indu$tria- phat Marinho -Júlio Campos- Lavoisier Maia~ Mansueto
de Lavor - Marco Maciel - Mauro Benevides - Moisés
lizados.
.
-·•o
~- --~ _
Nós apresentamos, na época, propostas de emendas vi- - Ábrão - Rachid Saidinha- Derzi - Ronaldo Aragão.
sando assegurar os recursos para o Norde~te, recursos esses
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa,
que estão garantidos pela nossa Constituiçãó . ~Fomos procurados_ pelo Líder do _Governo, Senador M~tÇo Maciel,_ para projeto que vai ser lido pelo Sr. li' Secretário.
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É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO N•_ 234, DE 1991
Atribui ao Congresso Nacional a responsabilidade de
homologar a autorização de pesquisa, concessão e permissão de lavra de recursos minerais, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Cabe ao Congresso Nacional, através de comissão mista, homologar a autorização de pesquisa e a concessão
ou permissão de lavra de recursos minerais.
Art. 29 Os pedidos_de homologação serão encaminhados
pelo Presidente da República, instruídos dos documentos exigidos pela legislação e de pareceres do Departamento Nacional de Produção Mineral e do Conselho Nacional de Mineração.
Art. 39 Q-poder Executivo criará à Conselho Nacional
de Mineração, que será integrado por representantes do poder
público, do empresariado privado, de sindicatos e de entidades
representativas da sociedade civil.
Parágrafo único." O_conselho fará análises, estudos, propostas de anulações e caducidades, e indicações çie autorização
de pesquisa e aprovação de concessões ou permissão de lavra.
No caso do exame de decretos de lavra, o conselho deverá
ouvir dois representantes do estado em que se encontra a
jazida. Um deverá ser membro do Governo, o outro representante da sociedade.
Art. 4ço Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições êrii contrário.
Justificação

o objetivo do "projeto que ora se apresenta é dar maior
transparência ao processo de concessão e pe_rmissão de lavra,
pelo qual se transfere_ para as mãos de in-teresses privados,
bens minerais que são propried-ade da U:Oião e que pertencem
ao conjunto da sociedade.
Ao determinar que os-decretos de concessã()Õu permissão
têm que ser homologados por comissão- mist~_ do Congresso,
está se assegurando que as homologações--s-e-rão submetidas
a uma análise por parte dos representantes do povo e não
mais dependerão uniCámeflte da decisão do corpo téc~ico _d9
Poder Executivo.
- -Como os me·mbros do Congresso não dispõem do tempo
e do conhecimento imprescindíveis a uma a_valiação acurada
dos pleitos encaminhados pelo Presidente da República através do DNPM, o Conselho Nacional de Mineração há de
desempenhar um papel de fundamental relevância. Serv~r~
de fórum que abrigará representantes de todos os setores
da sociedade que têm particip-ação ativa na Ihiileração e por
isso ter-se-á a garantia de de que as autorizações, as permissões
e as concessões serão objeto de amplo debate.
O funcionamento do côriselhO garantirá a denlOcratização
e a transparência do processo de transferência do património
mineral da sociedade. O conselho terá acesso a todas as informações contidas no p-rocesso examinado pelo DNPM e qualquer membro poderá solicitar que, sejam esclarecidas eventuais denúncias de distorção ou abuso: Inclusive, para assegurar o melhor conhecimento de todas as circunstâncias que
envolvem O· pleito, o conselho deverá convocar, quando da
audiência sobre decreto de· concessão- ou ·p-e-irnissão, dois representantes do estado onde se localiza a Jazida, e um escolhido pelo governo estadual, outro indicado pela sociedade
·civil.

-Tendo em vista a oportunidade e até mesmo a urgência
da proposição ora-apresenta-da, espera-se que ela seja acolh_ida
por parte dos ilustres Membros do CongreSso Nacional.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1991. -Senador Jonas
Pinheiro.
(A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura- decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O projeto
lido será publicado e remetido ã comissão competente.
So_bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9
Secretário.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 317, DE 1991
-Nos ternios do disposto no art. 216 do ·Regimento Intenio
do Senado Federal, combinado com o previsto n·o· §_ 29 do
art. 50 da Cõnstiúiição Federal, Considerandõ- que o lançamento do Projeto "Minha Gente", pelo Governo Fec::leral,
no último dia 21 de maio, credencia o Ministério da Saúde
como um dos responsáveis pela implantação de ~.OOO"~!A-C
em todo o territórip nacional, requeiro seja encaminhado ao
Ministro da Saúde o seguinte pedido de informações: _
1 -Quais as medidas adotadas_ no que tange ao planejamento para· a execução dos CIAC? 2 - Quais- OS e-stUâos 'qu-e· se realizarãm para o mapeamento escolar desses centros e qual a área geográfica e -sO:cíal
de .abrang~ncia e influêncjª- Jie cada um.?
3 -Já foram elaborados os projetes de construção?
Em caso afirmativo:
3.1.- Quais as empresas que os elaboraram?
3.2 - Qual a previsão do custo unitário de ca-.:!a CIAC?
33 _:_:Quando se realizou a concorrência e quiiltas firmas
dela participaram?
4- Que unidades de medida e de controle serão adotadas
para fiscalizar O cumprimento do cronograma de construção
da obra e_ avaliar os possíyeis desvios e atrasos ocorridos?
· 5 - Qual a origem (Receita) dos recursos alocados para
a construção dos CIAC. no exercíciO de 1991?
_.
6 - Como será cronogramado o desembolso çle liberação
dos recursos financeiros para os exercícios seguintes: por duodécimos, bimestralmente, semestralmente ou anualmente?
7 - Qual o prazo estabelecido para. conclusão -das obras
e início de funcionamento dos CIAC?
8 - Quanto aos equipamentos a serem utilizados, foram
definidas novas especificações, ou serão utilizados os equipa·mentos já existentes_ no mercado?,_ _
_____
__
9 - Quãis --oS -parâmeti-os eStabelecidos para calcular o
custo/benefício e o custo/efetividade desses centros_?
10- Que indicadores de impacto social foiain identificados para avaliação dos resultados de cada CIAC?
11 - Qual ~ capacidade real de atendimento nas creches,
nas escolas (diurna e noturna), nos postos de saúde, nos centros de puericultura, nas clínicas médicas e psicológias, nos
refeitórios, nos espaços esportivos e culturais em cada CIAC,
por dia?
12 - Na totalidade, quantos milhões de crianças serão
atendidos nos S.doo CíAC do Projeto ''Minha Gente~·, e qual
a faixa etária çlessa clientela?
Justificação
A ambiciosa meta do Projeto .. Minha Gente" visa ao
atendimento de uma demanda de baixa renda em tempo inte-

e
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2. J une 26 achedula
for promotion of compact
1. The draft compact is being redraftod one last ·time
on the basis of the comments received from ali Dialogue mero~
bers. We hope to send the English version to }'Ou" via D HL
-On- Wednesday, June 5, and a Spanish translation a_ week
or so later. This docui:nent will be the subject of yóur discussiOns on Monday, June 24.
2. ·on Tuesday, June 25, I expect that you will begin
diScussirig iri -some detail, activities to promete the compact
in each of our countries, in the UNCED process, and in other
international meeting. ln Caracas it was agreed that the June
meeting would be devoted in part to discussion of your ideas
on how to promete the compact and what kind of allies and
resources you will need. The enclosed list of suggestions is
meant to provoke better ones frorn each of_ you,
3. On June 25 and 26 in Washington, there will be oppo.rtunites to introduce the New World Dialogue and our ideas
to a nurnber of key individuais. Tuesday evening, June 25
there is a Congressional dinner whice will allow you to have
a real dialogue with U.S. Senators and Representatives. On
Wedunesaday, morning, June 26, we will all meet with Presi~
dent lglesias, at the IDB and with C11rtis Bohlen, Assistant
Secretary ofState and head of the U.S. delegation to UNCEO,
Over lunch we will conduct a briefing for key Congressipp.al
staff. ln the afternoon we expect to meet with EPA Administrator, William Reilly, and Assistant Secretary of the Treasury,
GeOrge Folsom. Please to stay for these important rneeting,
and return the enclosed form to Oretta.
Proposals for Promoting the Compact
of lhe New World Dialogue
(Corripiled by the Secretarial, May 31, 1991)
Natiorlal Governments
Arnoldo's original idea for addressing this compact to
_
the presidents and legislators of the hemisphere included a
proposal that we would try to reach lhem direclly. Howmight
you do that_ in ea_ch cou_ntry? Who _else besides the president
and key legislators needs to be approached? What kind of
back-up materiais wm- be-_-required?-"""ho might joio in the
presentation - other Dialogue members? NGO represen~
tatives?
·
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requeriDelegates
to
the
UNCED
meeting
need
to
be thoroughly
mento lido vai ao exame da Mesa, para decisão.
-briefed,
perphapes
more
than
once.
Please
propose
an approSobre a mesa, requerimento que vai sCr lido pelo Sr.
priate schedule for that.
19 Secretário.
-=~How wide a distribution of the printed compact do you
É lido o seguinte
want to _undertake in your own country?
Media
REQUERIMENTO N• 318, DE 1991
Member of lhe press are important allies and they will
Para fins do disposto no art. 13, § I• do Regimenfo Interno
need to be well briefed. One proposal is for simultaneous
desta Casa, solicito autOrização do Senado Federal para ausen- press conferences in capitols around the Hemisphere in early
. tar-rne do País no período compreendido entre os dias 23 fall. Tom Winship has identified national meetings, mostly
·e 26 de junho, quando estarei em Washington, participando in the spring of 1992, of national editors, publishere, and
de urna reunião do ''New World Dialogue': sobre as questões
journalists a~sociations on whose prograrns Dialogue mero bers
·do meio ambiente para a América.
might appear to discurss the compact. There is also_one hemisSala das Sessões, 21 de junho de 1991. -Senador Fernan- pheric press organization _t_o which you might have access.
do Henrique Cardoso.
What are the similar opportunities in other countries?
WORLD RESOURCES INSTITUTE
Can you prepare articles and editoriais for your national
May 31, 1991 press? We might try to coordinate co-signed "op-oU" articles
in major papers around the hemisphere. What other opportuTO: Members of the New World Dialogue
nities are there for you to author articles in magazines and
FROM: Janet W. Brown ·
journals. ln the Uoited States, for instance, we have agreed
RE: June 24-26 Meeting in Washington
to write pieces for a development journal, for a religious news1. Draft compact
·
·
-- -- gral, com currículo enriquecido e assistência extensiva nos
5.000 CIAC que serão construídos no Brasil.
O aparato com que foi lançado no cenário nacional nos
leva a acreditar na importância que o Governo Federal está
dando ao projeto, -mas ao mesmo tempo, nos causa preocu~
pação e apreensão.
~Ora, se os encargos com a Educação Pré-Escolar e com
o Ensino Fundamental são responsabilidade do município,
como reza o art. 211 da .Constituiçãd Federal, deveriam ter
eles, e os estados a que pertencem, participaçãO nas decisões
do projeto pois, em última instância, serão as administrações
locais e estaduais que deverão absorver tais centros em seus
sistemas de saúde e de ensino~ razão pela qual deveriam opinar
sobre a possibilidade de sua manutenção e do desenvolvimento
de suas atividades.
Pelo que se tem noticiado, parece que isso não está cor.:.
rendo, pois o projeto de construção dos CIAC está centra~
Iizado na cúpula do Governo Fed_etal e, caso não se adotem
cuidados e medidas especiais, poderá repetir o insu_cesso dos
Centros Sociais Urba_nQs._e_ em breve transform~r~se em ~'pre~
sente de gregos" para estados e municípios, -pela dificuldade
em abs_orvê~los e em dar continuidade ao desenvolvimento
de seus objetivos e finalidades.
__ _~ .,
Por admitirmOs a importância dos CIAC e por conside~
rannos que a sua implantação se trata de um projeto de fólego
e de grande porte, entendemos que deve haver um acompa~
nhamento e controle da execução das obras e uma constante
avaliação no processo e do processo. Caso contrário, corie~se
o risco de que os CIAC s-e transformem em grandes projetas
arquitetôniCos, favorecendo a construção civil e_ não a educa~
ção e a saúde.
Por esse motivo, torna-se necessário e impreScindível que
o Congresso Nacion~l, dando cumprimento a __ an~am~n_to da
Constituição ( art. 49, X), exerça a sua prerrogativa de órgão
fiscalizador, motivo pelo qual julgamos pertinentes essas informações preliminares que s_Qlicitamos, esperando seja aprovado o requerimento por nós formulado.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1991. -Senador Jutahy
Magalhães,
PSDB - BA.
--- ------ --------- --------------(À Comissão Diretora.)
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paper, and for an environmentaJ magazine. Do you ha.ve epecific outlets in mind? -Envirorunent, Development, Business and-B3D-king Orgclnizations
-Non-governrnental organizations rieed -to--be cOnsuJÚ~--d
and enlisted, as far as possibJe, in support of the compact
proposals. How is that best done in each of the countries?
We hosted a lunch meeting of NGOs here i~ Febru;,l.ry to
report on the Caracas meeting and found wide_:íntere~t._ Ar~
there events and organizations with whom y_Õ_y. can irtteract
in other countries? Are theie business and bankii;Ig a~soçiation
meetings at which you"ll be in attendance, or could be? Are
there academic meeting at which 1he compacts agenda should
be presented?
International meetings
.
Wbat NGO, miniStei'ial or other meet_ings are coming
up at whicb tbe compact could be prometed? Something
around the General Assembly meeting? For instance, tbe CARICOM is having its anual fl1:eeting the :fi.rst weel of_ Jtlly.
Pat Thompson says everyone of importance will ·be there.
Whice of you wold like to promete the compact in this instanCe?
UNCEP Preparatory Committes Meeting
ln August the UNCED Preparatory Committee tneets
in Geneva for ahllõst 4 weeks. This is probably_ the most
important meeting of the Prepatory Committee to. date, and
the first to grapple with substantive issues. Is has been proposed that we send a delegation of our own to Geneva for a
few days, August 27-29 and organize two eventes: a dinner
for the delegations of all your countries and a lunch meeting
whith NGOs. OUi assumption is that the Preparatory Committee delegates will be open to good ideas and that these
are kay people with whom to promete the cqmpact. If yqu
think this is a good idea, are you available to go to Geneva
and are you willing to lobby y9ur delegations ahead of time?
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A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi~
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do disposto
f:IO art. 235, II, d, do Regimento Interno.
.A9. projeto não foram apresentadas emendas.
Passa-se à discussão do projeto e da emenda de comissão,
em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão e de acordo. com o disposto no
art.. .168 do Regimento Interno~ a matéria sai da Ordem do
:Oià, devendo a ela retornar, oportunamente já em fase de
votação.
O. SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Ueni i;
Discussão, em turno úniCo, dó Projetõ Lei do sena~
do n' 377, de 1989, de autoria do Senador Fernando
Henrique Cardoso, que altera dispositivos da Lei o? 3.071,
de 1• de janeiro de 1916, e do Decreto-Lei n' 4.657,
de 4 de set~mbro de 1942, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n'' 362, de 1990, e 96, de 1991,
da Comissão
- de Constituição, Justiça~ Cid~dania, 1~pronuncia
mento: sobre o projeto (em fase de apreciação terminativa), pela constitucionalidade, jtiridicidade e, no mérito,
fã vorável;
.
·
29 pronunciamento: sobre as emendas apresentadas
de acordo o art. 235, II, c, do Regimento Interno, favorável.
?assa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão e de acordo com o disposto no
art. 168 do Regimento Interno, a matéria sai da Ordem do
Dia, devendo a ela retornar, oportunamente, já em fase de
votação.

ae

I hope these ideas will stimulate more and better ones. Please
come prepared to makes specific plans.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -11om3:
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDIÇADA.
o SR. PRESIDENTE (Dirceu·carndro) ~ o·requea:·
Proj_eto de Resolução n~ 34, de !.991, que autoriza
mento lido será submetido à ComiSsão de Relações Exteriores
o Governo. do Estado do Maranhão a contratar operação
e Defesa Nacional e será apreciado após a Ordem do Dia.
de crédito no valor de Cz$ 10.435,111,90 (dez milhões,
quatrocentos ·e tripta e cinco mil, cento e onze crtlZãdos
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneiroY_:Esgoiliifo .()
e noventa centavos).
tempo destinado ao Expediente.
A Presidência, nos termos do art. 334, alínea a, do RegiPassa-se à
mento Interno, e com base no Parecer n~ 175, de 1991, da
Comissão de Constituição, JustiÇa e ·cidadania, declara prejudicado
o Projeto de Resolução n• 34, de 1991.
ORDEM DO DIA
A matéria vai a:o Arquivo.

Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' 40, de 1990 (n' 7.505186, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as s·ecas DNOCS, autarquia vinculada ao Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos de Irrigação, a doar o imóvel
que menciona, situado no Município de Coremas, Estado
da Paraíba, tendo
PARECER, sob n' 116, de 1991, da Comissão
- de Assuntos Econômicos, favorável ao projeto com
~ Hmenda n? 1-CAE, de redação.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia. Sendo evidente a falta
de quorum em plenário, fiCa adiada a votação do Requerimento n~'316/91~ ~i~o_no Exp~diente, e que, nos termos regimént~!~' deveria ser apreciad~ ne~tá oportunidade.
O SR. PRES~DENTE (Dirceu Carneiro) - Passa-se à
apreciação do Requerimento n' 318; de 1991, do Senador
Fernando Henrique Cardoso, Jido no Expediente.
Solicito do Senador Coutinho Jorge o parecer da Comis~
sã:Oa e RelaçOes Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB - PA. Para elllítir
parecer.) -Sr. Presidente, o parecer é favorável.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu-carneiro) --o-parecer
é favorável.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Amir ~ando. _ _ ~~~- __
O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Pronuncia o se·
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Se~adores, pretendia
eu abordar um assunto de magna importância, relativo à Amazónia e à EC0-9;2.. Todavia, a matéria, em parte, fora abordada nesta sessão. Assim_, entendi oci9so repeti-la, e peço
vênia para abordar uma questão eminentemente paroquial,
mas que fere a minha sensibilidade de homem público, um
assunto que diz respeito ao seringueiro, que num esforço de
guerra foi convocado pela Pátria, do nosso generoso Nordeste
brasileiro, para prestar um serviço paramilitar.
Tenho em minha mãos um folhetim dos idos de 1940
intitulado. "Rumo à Amazônia -Terra da Fartura. Nordes~
tino, queres trabalar, na Amazônia, alista-te no SEMTA",
que era o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores
para a Amazônia. E aí a convocação era feita em termos
como esse apelo da Pátria:
" ... e tão grande se apresenta a necessidade 4e respondermos ao chamado da Pátria que todos rt_9s,· sem exceção
de um só, temos de oferecer a nossa cota de sacrifício
que é a glória para a vitória fínal.
Soldado da borracha, herói da Amazônia, mas não
só pelas armas podemos e devemos concorrer para o
triunfo completo da liberdade P.umana! Ao nordestino,
ao nosso_ trabalhador do campo, cabe uma tarefa tão
importante como o manejo das metralhadoras nas frentes
sangrentas de batalha! Impõe-se-lhe o dever de lutar pacifiêamen!~ na retaguarda, dentro do seu próprio País, nas
terras abençoadas da Amazônia, extraindo a borracha,
produto· indispensável para a vitória comô a bala e o
fuzil."
É _neste tom e_ nesta _linha que prossegue este chamado
e, no final, poderíamos ver cada um no seu lugar para a
vitória. E lá também vemos num item:
"Tem inferno verde a terra da promissão, cabendo
ao soldado da borracha 50% da produção de borracha,
60% da produção de castanhas, 50% da madeira derru·
bada, toda a caça e toda a pesca, um hectare de terras
para plantar."
Vê-se, Srs. Senadores, que ~ssa convocação feita ao homem nordestino, acenando-se-lhe a terra da promissão, fora
encaminhada num esforço de guerra, para a nossa longínqua
Amazônia, hoje tão cobiçada por todos oS- pa"fses do Prirrieiro
Mundo. Essa gente heróica que marchava para onde se davam
amparo à família, garantia de saúde, garantia de vida, mal
sabia que estava marchando, não para a terra da promisSáo
- mas para a própria sepultura - porque lá, na- Am-:izônia
longínqua, a beribéri, a malária, a fome, muitas vezes, qualquer tipo de endemia matou tanto quanto mais brasileiros
do que no rront de batalha.
No entanto, esse capítulo sepultado nas páginas da História a mim sensibilizou, sobremaneira, em 1970, quando apertava pela primeira vez, nas lonqínquas terras da Amazônia.
Lá nos confins, no silêncio dos séculos, no abrigo do tempo
ainda resistiiam algumas centenas ou até milhares de brasi-
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leiros nordestinos que participaram desse esforço de guerra
e lá eram testemunhas das agruras do sofrimento, da dor
e 'do sã.Crífícíõ·-sem qualquer reconhecimerito da Pátria. E,
em vão e no desespero permaneciam eles sem qualquer reconhecimento do País ao qual deram a vida, o sangue e os
jO_Ve_iiS' dias.
-- Le-mbro-me bem que na cidade de G_uajará-Mirim, em
1970, os seringueiros que haviam participado desse esforço
cóili a ~desativação dos seringais desceram pelo rio Guaporé,
desceram pelos seus afluentes como tronco_s velhos de árvores.
abandonadas ao longo do leito, ã deriva, sem rumo e sem
destino~ ªportando nas cidades, enchendo os vilarejos, ampliando este anel de fome e miséria que cerca as nossas cidades,
as cidades do País em geral, e lá ouvi os relatos dolorosos
e comoventes que me levaram a escrever páginas contundentes
a favor do seringueiro. Eu, jovem advogado mal chegado
à Amazônia, vaSculhei a legisl~ção pertinente ã matéria e
verifiqUei -ex-atamente os dados -que aqui neste folhetim se
proclamam; verifiquei suas garantias legais e abstratas, mas
senti ·na -do-r de cada um o sofrimento e o abandono. Essa
história começou, então, a ser escrita naquela ocasião; redigi
uma exposição de motivos assinada por mais de 1.500 seringueiros, sob a liderança de um sergipano chamado João Evangelista - nãO me lembro se tinha nome comPleto, porque
nessa imensidão amazónica as peSSoãs até perdem o sentido
do nome e da sua origem; o homem é despido até de sua
história, vivendo única e exclusivamente numa dimensão de
essência, onde- a vida é o testemun~o de sua própria identidade
- e lá Ú:ivindiCávamos uma aposentadoria semelhante à do
prã.dDba-6faSileiro que serviu em regiões longínquas, também,
a este País, no front de guerra. E essa sedimentação. começou
a ser tratada junto aos poderes constituídos, e -algumas leis
foram estipuladas, algumas normas de proteção, mas que nunca chegaram, em realidade, a Oferecer alguma conseqüência
prática. E o Constituinte de 1988 se~sível a esSa realidade,
que ainda palpitativa ténue como o último latejar da morte
imínente desta gente que, aos poucos, _vai sendo definitivamente enterrada nas dobras do tempo ... E o constituinte,
como dizia, no art. 54 das Disposições Transitórias, cODferia
aos seringueiros :recrutados d1._1ran_te o ~sforço de guerra, e
aos seringueiros que já estavam trabalhando na fuina_da-borracha durante o período da guerra, uma aposentadoria, uma
remuneração de dois salários míni:inoS~ _
E assim foi feito. E para dar execução ã norma constitucional, foi editada a Lei n 9 7.986, de 28 de dezembro, de
1989, regulamentada pela Portaria n' 430, do m.5S. de 1990.
E aí começou esse benefício a ser definitivamente concedido.
No entanto, a via crucis, estabelecida para comprovar
essas condições, tornou novamente inacessível esse reconhecimento a um punhado de homens, desses heróis da Amazônia, ~mo se falavam à época da sua recrutação, mas .que,
realmente, foram condenados.
Lembro-me de um~ passagem de Euclides da Cunha,
quando percorreu o solo acreano, sobretudo, os Rios Acre
e Purus. Lá. o escritor disse, nas páginas mais fúnebres, a
respeito da vida do seringueiro: "um serviço do mais brutal,
do mais servil, em que um homem está condenado a percorrer
todos os dias o círculo da estrada da borracha, indo e voltando
ao mesmo ponto duas ou três vezes por dia".
O Sr. Ney Maranhão - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AMIR LANDO- Ouço V. Ex• com prazer.
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O Sr. Ney Maranhão- Senador Amir Lando, quando

V. Ex~ fala em defesa da Amazônia, V. Ex~ se entusiasma,
fala de coração. E a epopéia do herói seringueiro, o nordestino, com esse manifesto que V. Ex~ leu neste momento,
dos idos de 1940, que comparo com os· heróis da Guerra
do Paraguai, o herói das paliçadas de Dourados, o Tenente
Antônio João, quando, cercado por milhares de paraguaios
e não se rendia, disse aquelas palavras que foram traduzidas
no sangue de todo o povo brasileiro: "Sei que morro, mas
o meu sangue e o de meus companheiros servirá de protesto
solene contra a invasãO do solo pátrio." Os ·seríng_u'eiroS da
Amazônia reviveram- essa epopéia,-e-tcidos respeitamos. Com
o pronunciamento que V. Ex• está faze11do, neste momento,
temos· que nos redimir, porque é tão pouco o· que eles estão
exigindo, pois é _um direito e uma homenagem que temos
que prestar a esses heróis seringueiros, que ajudaram no esforço da Segunda Guerra Mundial. Portanto, parabenizo V. Ex~,
e solidarizo-me com o seu pronunciamento.
O SR. AMIR LANDO- Nobre Senador Ney Maranhão,
V. Ex) dá uma contribuição que enriqueCe, sobreinodo, esta
breve exposição, m-a-s, sobretudo, V. Ex• presta, nesse aparte
uma homenagem ao povo nordestino, este povo her6icó e
bravo, que· foi impelido para os ·confins dos altos rios, com
todas as adversidades, o jovem nordestino, filho de família
de trabalhadores, este homem que é sobretudo um forte, e
que mostrou mais uma vez, na Amazônia,-·a força do seu
caráter; da sua grandeza em servir a J?átria- é:IJ._ sOlos tão adve,r:sos, tão- difícieis, em que a morte andava lado a lado, mais
do que no front de batalha.
Mas essa gente mostrou que este País é _nosso,· esteve
lá mais uma vez afirmando nossa soberania, porc}ue a soberania deste País só-será afirmada nos vazios amazônicós, ·com
a presença de brasileiros, com a vivificaÇãO do nosso território
qtie hoje é um imenso e grande abandono, exatam~nte um
_
vaziei demográfiCo.
Esse povo, Senador Ney Maranhão, conquistou, realmente, o meu coração, porque ouvi o seu relato, senti na sua
face, no seu corpo·esquálido, onde a morte já apontaVi:t"pe"lá
visibilidade do esqueleto, o· sopro de vida que merecia o reco_.:.
nhecirilento da Pátria.
E aqui está- o ~art. 54, das DisposíÇõeS Transitórias, da
nossa Constituição Federal.
Mas o que eu quero ê fazer de V~ Ex•, ~obretudo, o
porta-voz de uma reivindicação que necessito foi"mular, e que
os seringueiroS peS-soalmente me--S01ícitaram. Ouvi o teStemunho de José da Silva Melo, cearense, de 81 anos, que já
trémulo, como no extertor da morte, solicitava que providenciássemos essa aposentadoria, porque ele teria no finã.l da
vida o direito de morrer feliz. E o que faltava a ele? A prova
que o INSS, que foi tãb -pródigo em-Concessões de benefícios
milionários, nessa--cOrrupção que soa por seus cofres, tem
sido tão so_vina na concessão de um benefício tão insignificante
para o País e para a imensa quantia de recursos do seu imenso
orçamento, que é incompreensível esse rig'or, que é incompreensível essa falta de sensibilidade, porque, Srs. Senadores,
nada mais do que a presença viva dessa gente o testemunho
dessa epopéia que já v:ii desaparecendo do nosso cenáriO
nacional. E por quê? Que documentos resistirão à 8.Ção brUtal
do clima e do tempo na Amazônia? O nosso" seringueiro foí
levado para _os confins do~ altos rios, vivendo num tapiri,
uma cobertura feita de folhas de palmeira, às vezes cercado
com o tronco da própria palmeira ou então aberto, sem cofre,
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sem armário, sem ""'-da para guardar os seus documentos.
A umidade, ~ chm , o sol, o mofo, a essa altura, não há
papel que resista-à ação de um clima adverso.
O que falta aos responsáveis pelo INSS é conhecer este
País, é conhecer a Amazónia, é conhecer como vivem os
seringueiros, é sentir lá nos confins como a vida se_ dissipa,
como se resolvem as relações da vida num ambiente tão difícil
e tão adverso.
O que é pior, Srs. Senadores, Sequer d INSS aceita a
júStífiCaÇão judicial, prevista expressamente na Le1 n 9
7.986/89, como forma de prova.
Ademais, esse é _um meio regular de prova Previsto rio
Código de.Processo CiVil. Mas, ria Arii3.zónia,_o objetivO está
lá, é o homem. NO mínimo, hojé, de 65 ã 80 ·anos; os qUe
cõrisegtiiram sobreviver em R(!~dô.J:lia, não São. m~is do que
600 a 800. É a estimativa. A essa "gente é n:ega:âo um benefício
que a Constituíção garante, que a -lei reafii"ma·; e sC_ ri.egá
por questões burocráticas.
Conheço muitos dessa gente brava, desses heróis amazónidas e, por isso, ouso ·afirmar que essas pessoas, qu-e fizeram
da vida uma profissão verdadeira na defesa do País, não terão
coragem de mentir' perante a àutôridade judicial. A vida dessa
gente lhes dá uma presunção juris tantllnl de verdade. É fácil
dimensionar as coisas. É fácil verificar-se, não na certidão
de nascimento, mas nos indícios do corpo humano a idade
de alguém, sobretudo dos seringueiros, muitos deles _c_egos
pela tarefa _diurna da defumação da borracha, do leite, como
chama o seringueiro; na liberação_ dos gases da fumaça a vista
foi sendo ofuscada. Essa gente hi:.tem um tipo físico fraco,
até pelas deficiências e pelas marcas. da profissão._ O _seringueiro é um tipo que tem o conhec.imento da selva, que sabe
l~ç •. na, linguagem. traçada em bo'!,ixo relevo,.a história da Amazônia. Sabe ler nas pegadas da onça, _dos animais silvestres
ou nos traços,deixados ao longO d<?s- caminhos, comq andava
o seu semelhante. Lembro de uma estória deste homem que
sozinho constituía a comunidade na colocação do seringueiro.
Lembro de uma estória que ele, solitário, conversava com
as. árvores, conversava com os seus objetos de trabalho, porqUe lhe carecia ~iri companheiio' para' t,rocar e exercitãr até
a lírigu-a e a palavra. E, quando chegava a uma barraca de
seringueiro, vendo a ausência do -seu ·conhecido, do companheiro, passava num diálogo com as coisas: "-Onde estás,
João, que o fogo .está apagado? Saíste para o trabalho?" E
ele saía atrás.
Esse é um fato interessante que este Senado tem que
conhecer, porque esta é a realidade concreta do País. Não
é-essa abstração, não ·são as mordomias, não são esses ambientes sofisticados;·nfas·essa dura e triste realidade. E lá seguiu
o seringueiro atrás do companheiro e ·o encontrou coin ·uma
perna quebrada, depois de três dias, quase morrendo-de fome.
Se não fosse este ato·, este gesto,-esta: sabedoria de ler, numa
linguagem dos fatos, os acontecimento-da vida, provavelmente, o outro seriirg,úeiro de perna _:quebrada SUCUmbiria pe1o
tempo, aba.ndonãdo no interior da floresta. E assini foram
centenas de casos, de fatos semelhantes deste homem da floresta, que se proclama pelo mundo afora, mas que ninguém
dobra uma folha para ajudá-lo. Este homem da floresta, que
9s ecólogos. visit~ _e f~zem uma ~PQ!ogia dele, fias não_fazem
nada para servi-lo, para atenuar as suas condições de vida
tão difícil e tão sOfTida.
O Sr. Ney _Maranhão- V. Ex~ Concederia um aparte,
Dobre Senador?
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O SR. AMIR LANDO - Ouço, mais uma vez, o nobre
Senador Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão- Senador A!Jlir Lando, quando
V. Ex~ fala de um herói n3.Ciona1, que é- o nosso seringueiro,
mostrando, inclusive, a documentação que ele não pode-guar~
dar por causa do tempo, da urriidade, lembro a V. Ex• um
episódio que- se passou comigo. Quando fui cassado, em um
dos processos inventados pela ditadura, convidei um amigo,
uma pessoa que mereceu meu respeito e que foi um heróí
nacional, o Marechal Cordeiro de Farias, para testemunhar
nesse processo. O juiz, chamava-se Elieier Rosas, muito _famoso, um bom juiz, que comparecia aoS prógraiílas de televisão de FláVio· Cavalcante, muito conheci~o naquela época,
e o Marechal Cordeiro de Farias depôs a meu favor: Eu,
como ex-deputado, cassado, com os direitos políticos suspensos, ele depôs a meu favor por mais de uma hora. Tenho
esse documento, Senador. A decisão do juiz foi cqn_s~grada
pelo Tribunal Federal de Recursos, através do seguinte q~spa
cho, o depoimento de um herói nacional não pode ser contestado. Absolvo o réu". Tenho esse documento comigo, Sr.
Senador. No roeu entender,- esses heróis ·anón,imos da Amai~~~
nia, que V. Ex~ neste- instante defende tão bem, com ju-stiça
e com o respeito -que -devemos ter para com essa gente, esse
depoimento de um hom~m çle 81 anos, trêmulo, jt.:.flto às
autoridades, não pode, também, ser contestado,· porqUe ele
é um herói; E, no exercício da Liderança do Governo, convido
V. Ex~ para, na próxima semana, uma conversa aberta com
o Sr. Ministro do Trabalho e com o Presidente do INSS,
para ver se chegamos a uma solução e fazemos justiça à esses '
heróis esquecidos por longos anos.
O.SR. AMIN LANDO ....,-Nobre Senad9r, agradeço, so·
bremodo, a solidariedade de- V~ .Ex•, não Para comigo:, mãS
para com esses últimos remanescentes da epopéia da borracha.
Si". Presidente, Srs. Senadores, o assunto, realmente, talvez não merecesse a magnitude desta Casa, mas sou representante dessa gente, e sou fiel às minhas cqnyicções. Fui um
dos pioneiros no trato desse problema no meu Estado, Rond9nia, e me senti no compromisso de fazer chegar a esta e-xcelsa
Casa uma matéria que deveria te"r sido resolvida pelos escalões
mais iri.feriores-da administraÇão, mas que, infelizmente, nobre
Senado_r Ney,Ma:nmb._ão, ter~mos_ que- ~já_!lle comprometo
e agradeço a solidariedade de V. Ex• .,- ir. ao Ministro do
Trabalho e ao Presidente do INSS.
Haveremos de remover esse obstáculo injusto e irraciq_nal, porque a lei assim o autoriza.
.. ,
A Promotoria do Estado de Rondônia vem atuando, e,
neste momento, quero deixar aqui gravadO o meu re_co:Qht:-.
cimento ao Promotor Público Jaime Ferreira, que está Se dedicando à causa, abraçando este ofício de defender quem efetivamente precisa da justiça, de defender o homem humilde que
necessita do aparato_ do Estado para ver consubstanciados
e realizados os seus direitos.
Por isso que, nesta hora, ao encerrar meu breve discurso,
quero invocar mais uma vez as autoridades responsáveis para
que tratem a Amazônia atendendo as suas peculiaridades,
para que a lei, num princípio elementar de justiça, se ajuste
às situações locais. A norma geral e abstrata n_ão pode ser
rígida de modo a negar o direito substantiVo a que se propõe.
Gostaria de dizer tembém, desta tribuna, a esse herói
da Amazônia, ao homem da floresta, o seringueiro, que me
ensinou a percorrer as imensidões pelas sinuosas estradas da
seringa; que me ensinou a conhecer a linguagem cifrada da
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floresta; -que me ensinou a amar a terra e sua gente; esse
homem que me conduziu peJas sendas da floresta, onde, por
certo, já perCorri mais de 3 ou -4 mil quilómetros; a esse
homem que é produto da Amazônia, que tem uma visão c6sni.icã-sithp1es, como parte da própria natureza, cuja defesa,
hoje, tive a opóttunidade de fazer, obrigado, seringueiro,
por me ter feito este homem voltado para tua terra! (Muito
bem! Palmas.)
·O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte -discurso. Sem revisão-do orador.)- Sr. _Presidente,
Si's. s-enadores, Venho tratar, neste mOmento, de dois assuntos. O prif!ldró, qUero' enCamiilhar à Mesa um projeto de
lei que dispõe sobre a criação da Comissão Regíonal de Ciência
~ Tecnologia para o Nordeste e dá .outra_s providências. A
justificativa para o projeto é a seguinte:
Justificação
A implementação das ações do Governo Federal na
- 4re~ de de~enyOlvimento científico e tecnológico no Nor.deSte nem sempre atinge sua eficiênciã e eficácia máxiiDã.
Isto-se deve prirtcipaliÍlente à dificuldade na artiçulação
e concertação entre os principais interlocutores (problemas
de número e dispersão dos interlocutores) interessados; seja
ao nfvel das instituições com responsabilidades de formulação
de política e planejamento, passando pelas agências de fomentO e atingindo os pontos terminais do sistema que são as universidades e -ins~it\ltos de pesquiSa, quer na esfera federal ou estadual:
·
·
_Pçn: outro lado, o maior entrosamento entre as ações
de pólltica económiCa, especialmente de política industrial
e a política de ciência de tecnologia, preconizada pelo Governo
Federal, também encontra dificuldades para uma mais estreita
articulação a nível operacional na região, o que igualmente
ocorre com a implementação da política de desenvolvimento
regional.
Visando corrigir tais distm:çõ~s_, é proposta a criação de
um mecanismo àgil de articulação e concertação, sob a forma
de uma Comissão Regional de Ciência e Tecnologia para o
Nordeste - CRCT/NE -(minuta de decreto em anexo),
a ser pr~sidida pela Secretaria Especial de Ciéncia e Tecnologia da Presidência da República - SCT/PR - e tendo
como Secretaria Executiva o órgão responsável pelo de~envol
vimento regional - Sudene - , que por força de lei tem
as atribuiÇões de dar suporte às ações regionais do Gove:rno
Federal no Nordeste, atribUições estas estabelecidas nas suas
origens e renovadas pela atuallegislação, que vincula a Autarquia à Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência
da República- SDR/PR.
Tal Mecanismo está inspirado em similares que operam
na região, como a representação regional dos pró-ReitOres
de Pesquisa e Pós-Graduação, ou em outras regiões, como
a experiência da Comissão de Pesquisa para a Amazânia COPAM -,ambas exitosas.
A institucionalização do mecanismo proposto permitirá
sem dúvida alguma aumentar significativamente a eficiência
e a eficácia da ã.ção governamental no Nordeste no campo
do desenvolvimento científico e tecnOlógico.
Sr. Pres-idente, o que me trouxe à tribUna é que gostaria
de congratular-me com o Senhor Presidente da República,
pela viagem que Sua Excelência fei aos Esta-dos Unidos da
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América, onde teve entrevistas com o Senhor _Pr_esidente
George Bush com tOdas as_ au_tõridades de importância ã. pível
do gov_erno norte-americano. Sua Excelência o Senhor Presidente da República mostrou as posições transparentes do nosso País, nossa luta pelo desenvolvim_ento, na qual queremos
uma parceria com o grande Estado do Norte, não uma parceria
subserviente, mas uma parceria de iguaipara iguaL
E, mais ainda, nessa ·sua viagem, Sua EX.cele:Oda tinha
certeza absoluta de que teria- do Sen~do ~a Rep~_~Jica uma
posiçãO transparente, uma posição decisiva no que interessa
a todos os brasile4"9_s: a negociaç~o ~a d~vida ext~rnp. _E esta
Cá~a:,- Corri a -senSibilídade e a responsabilidade que tem perante a Nação brasileira, como· Whà ·càsa revisora, qUando
se trata de intéresSeLdo País, não vê partido~_ n~º- yê id_~_gl_qgi'l. ·
Nesse instante regozijo~me com todos os çop:ipaiJ.he_ir_p$
que tomaram parre ativa nos esclarecimentos-desse projeto
que foi aprovado por maioria esmagadora. Foi um trabalho
íncessante, exigin~o _9as atit_orid~de_s da área doc_umentos e
irffofinaÇões necessários. DestacO a partícipação dos senadores
da Oposição, reSSaltando o grande artífice desse Projeto, que
tem autorid~~e p(_l.r_? f_ala_r t por "se:r_ t!$_ ~e nado r que faz uma
oposiÇâó cõnstrutiv*-· ~~!!!Pie vi~al!c:lo aobem_do_ nQsso_ País.
R,efirQ-me ao ex-Líder do PMDB e Relator deste projeto,
Senador Ronan Tffo~
_
Destaco, ainda, ·a· participação-do SeOãdOr -Fe.fllail9o
Henrique C~doso-,_ ãf0~3: OUt_ro~. S. 'Ex• -deu._u_ni deÍJoiniento,
iSento--de qualquer constatação política, de que esse projeto,
essaiuta que o nosso negociador teve com çs bancqs_es_t_rangeiros·foi, pelo menos, a melhornegoci_aç~9 que tfv-emos at~
hoje. Pbt este motiVO o. Seriado dã República,· ria pessoa d_o
seu relator, deu um voto de confiança ao Govern·o do Presidente Fernando Collor de Mello, para que deslanchemos o
mais rápido possível essa negociação·, tendo em vista os interesses-do nossb País e O bem do povo brasileiro: Etã O que· tinlia a diúr, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiió) ..:c: ·conéedo a·
palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB -·MG. Pronuncia o seguii:Ite discUrso. Serii. revísãq do orador.) - Sr. Pr~sidente,
sr·s. senadores, góstaria de terminaraquela breve comunicação que, ·por ·necessidade de conceder um ·aparte; encerrei
abruptamentt.;:;. Jà que ouma breve comunicaçãO 'não_. pode ter
aparte. F"'-rão, ·uso_agora _da palavra para voltar ao assunto
da privafizâção da Usimina:s.
_
Li nos jornais de hoje do meu estado uma declaração
de um senador, que teria d~~o gue o valor real da Usiminas
poderia até chegar a 17 J:?j.lhões de dólares. Sei, também,
que S. Ex• deu entrada ontem· erh üma p:rõposta de decreto
legislativo visando sustar a privaliZaçã~~daquela eJ:l!p~esa. _
Acho muito grave, Sr. Presidente; porque, quando se
vai fazer qualquer debate em torno de _um -ªssunto jurídico
é muito importante que seja criado o contradit9rio, que se
apresentem opiniões_ favoráveis e opiniões co:Otl-á~iãs. Aliás,
isso_ faz parte do j úrí, e faz pafte também aqui do Congresso
Nacional. No entanto, quando se vai privatizar ou vender
uma empresa, há certas coisas que n~o podem ser de ordem
ideológica ou subjetiva. Poi-·exemplo, o valor de uma empresa.
Hoje há critérios, que diria internacionaiS,-para se estabelecer
o valor de qualquer empres.<l·_~ Vamos ti!ar o no~e Usiminas
e ir a um escritório ou à Bolsa de Chicago, de Nova Iorque,
ou de Luxemburgo, e dizer: Uma aciaria que fature dois bilhões de dólares por ano, com uma boa rentabilidade ...
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"Caso nãq $~ja estatal, porque, em sendo estatal, a sua
n!iitabilidade, muitas vezes, é prejudicada. Não porque o seja
o parafso da irresponsabilidade administrativa -não comun-_
go desse pensamento - mas é porque as maZelas criadas
em tomo das estatais, a partir de algum tempo para cá, têm-se
tornado cada vez mais graves. As estat_ais viraram cartórios
q~e cedem alguns benefícios. Ainda agora, denuncie_i que
os produtos estão sendo vendidos no Brasil por trinta e cinco
por cento do valor da cotaçã9 internacional.
-- Mas dizia que os critérios para a aValiação de uma empresa são objetivos, são tópicos . .Por exemplo, é mu!t9 _importante
conhecermos o património líquidO, chamado normalmente,
em linguagem técnica, de PL. Mas não é definitivo, o PL,
para uma venda, porque se tivermos um patrfmôniO líQuid()
que não dá rentabilidade, ele deixa de ter valor ponderáveL
Mas há algumas coisas que não podem ser desprezadas, como
a capacidade de faturamento e re_f!.tabiliqade.
. _ -_Então, admitindo toda a possibilidade de faturamento
da Usiminas - não o valor em que está sendo feito hoje,
mas em valores reais -ela poderá,_ no máximo, faturar um
bilhão e oitocentos milhões de dólare:s_ por ano. Não há como
faturar mais. É só pegar a sua capacidade nominal, que chega
a três milhões e quinhentos mil toneladas, e multiplicar pelos
números que valem os seus produto~, v_~9s chegar ao número
de qm bilhão e oiteocentos milhões de dólares. Admitindo-se
uma rentabilidade boa para a Usiminas, e a Usiminas é rentável- vamos supor uma rentabilidade excelente, de 12% ao
ano - , todos sabemos que qualquer negócio tem que dar
re_tómo ao capital, para ser um negócio aceitáVel, em torno
de cinco a sete anos.
Então, fiquei no meio: nem cinco nem _sete anqs; Um
retomo- de; seis anos. Se aplicarmos todos esses núm~rqs e
eStiniarnios o retorno pata seis anOs, vamos chegar a um número pi6xiffio de dois bilhões de dólares. Como T3% das ações
da U sim i nas não pértéricem ao Governo,-mas aos· j3.poneses·,
então, o valor de um bilhão, setecentos e quer'enta milhões
para o leilão é absolutamente correto. Chegou-se a esse valor
atrãvés de uma empresa de avaliação, que recebeu remuneraÇãO para isso, e obteve a aprovação de todo o Conselho..__
que tinha representantes da iniciativa privada, do GOvernO
e dos trabalhadores·.
· ···
· -· · -Não estou d_izendo que é o valorexato, mas o valor básico~
o-que caminhar em volta disso - lO% a mais ou- a menos- é o valor real válido.
Alguém pode dizer: "Ah! Mas a Usiminas gastou' três
mil e quinhentos dólares para instalar cada capacidade de
produção". Gastou·, mesmo. Isto é verdade. Gastou porque
é estatal. Recentemente, a Coréia.dO Sul gastou oitocentos
a nove~entos dólares para implantar os mesmos equipamen:- _
tos, ou- melhor, os mesmos, não;-'equipamentcis· inuítO mais
moaerrios.
·Hoje, se quísenTI.os implantar uina'ad.aria moderna, cOm
todo o equipamento moderno, e não quisermos ser·assirn:
tão duros, exige:rites. e eficientes como foram os coreanos,
nós podemos, com niil e quinhentos dólares por tonelada
de produção, instalar uma aciaria novinha. Há uma difereo,ça
entre uma aciaria novinha e uma a~iaria que já t~m 3_0_ anos
e que tem m_ui_tos dos seus equipamentos depreciados.
Então, se nós fiZermos aí quatro ou cinco exercícios de
avaliação dessa empresa, vamos chegar_ ao niontante de dois
bilb.ões ou dois bilhões e quinhentos, n.ão mais.
Depois tem o seguinte, alguém d~z ássim; Por que começar com a Usiminas, se ela é rentável? Temos que começar
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a privatizar alguma empresa. Se formoS privatizar só as deficitárias, sabem qUantas em:presas nós vamos privatizar? Nenhu-

ma.· Acho que temos que começar a privatizar por alguma.
Por que não a Usiminas? Por que ela é rentável? Por que
ela .está em Minas GeraiS? Se não começannos por aí, vamos
ficar discutindo a vida toda.
O nobre Senador Espê:ridião Amin disse que o momento
não é propício. Mas, em qualquer momento, para vender
uma aciaria ou qualquer outra empresa, o critério internacional usado é sempre esse, ou seja capacidade de fatoramente, rentabilidade, retorno do capital. Esse critériO é usado
hoje, foi Usado há 20 ou -30 anos e, até que se descubram
outros melhores, esse critério continuará.
----0 que pode acontecer, nobre Senador Esperidiâo Aririn,
é realizar-se o leilão e nãp~se encontrar o 'valor mínimo. Por
quê?. Porque.o mercado está ruim, estamos em recessão, "o_
aço está com preço baixo, etc.
O Sr. Esperid.ião Amin ~V. Ex• me permite uril aparte?

-7

, OSR. RONAN TI'I;O )'lesse insta~te, p que vai aêonte•.
cer? Vai a leilão, nãp e.n,contr~ o valor mínimo, -não, é privatizado.
.
. _, . . ,
,,
,:
, ·,
OUÇo'
ó
apártê
do
nobre
Senador
Esperidião
amin.
''.
..
' ... -.
-·O Sr. Esperidião Amln ~Felizmente, V. Ex• está podendo usar da palavra-- para· todos nós isso é ·!:if!niPre motivo ·
de alegria e de aprendizado - e, desta forma, ao invés de
contarmos, apenas, com o espaço da comunicação inadiável
que V. Er- utilizou, podemos dar ao assunto um tratamento
um pouco menos superficial, eu diria, ou um pouco mais
profundo, como ele merece. Tenho dois coinentários a aduzir '
aQ pron.unciamento de, V. EX' PartiCipei nà "segunda-feita da.
semana passada -'-.e·até·comentei isso.com V. Ex•- ode
um debate num programa de. televisão, intitulado "Fogo Cru-·
zado", com três ilustres conterrâneos seus· <!'Oestaduanos seus,
e tive a oportunidade, então, de aprofundar os meus modestos
conhecimentos a respeito da questão da U.sini_inas ..Há uni
detalhe que não fere o .r~ciocínio que V .. ~~· aqui expe:ndeu,
mas que modifica. os tiúl)leros dele decorJ;entes_: é_ ·p çqs~o .
das _cha~as_ p~oduzidas pela U siminas. Esse custo ~el\1 si4o .
historicamente reduzido de maneira artifit~al, com duvidoso ,
,efçitO socjal. Colll:o· ~aJi~t;~(o~:aqui O Senà~Qr Ney Maranhão,.
essas .chapas, com preço:;l segundo alg~ns, PJ~is de 40% abaixo
do, custo real ou do que. valem os seus. pco,dutos, e_m tom'o
de 42% abaixo do preço internacional, têm-se convertido (;!m
insumo para o processo industrial, conduzido, via de regra,
Por ~ultinacionaís, Ou grandes empresa~ _:r~.acionais, que o
Senador Ney_Mar_anl)ljo 9-enominou "oligo;pólios nacionais".
Portanto, sobre esse a:;pecto há um d~çl? ~ questionar .n.a.
equação, da qual resultou o valor básico para a privatização
da Usiminas. Será que se álgué!D conlpfar a Usiminas vai
manter esse preço, ouonç:. dià seguinte Vai átimentar ein 45%?
O SR. RONAN tlto- Aumenta
42% n~ outro
dia.
. .

é;,

O Sr. Esperidião Amin- Então, por'qlre não aumentar
antes ou no cálculo pelo menos? O certo será aumentar antes.
Esse é um dado a meu ver, que· deve ser muito discutido,
porque sou absolutamente favorável à redução do tamanho
do Estado. A meu ver, estamos metidos em uma encrenca·.
O Estado brasileiro está, sujeito a tOdas aS formas de corrupção
por ter-se metido sempre na boa intenção: Não há nada iD.ais
neste País do que um movimento nacionalista. Considero-me
um nacionalista.

O SR. RONAN TITO nalista.
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Considero-me também nacio··

O Sr. Esperidião Amin - Em função do naciOnalismo,
da sua escalada, é que fez com-que se criaSsem esses gigantes,
essa parafemália de intervencionismO estátal. Não quero me
alongar nesse aparte. Sou fav_Qrável à privatização como reg-ra,
como diretriz. Advirto, porém, que-, quando se está em dificuldade financeira-- tanto vale para pessoa física, Quanto pata
pessoa jurídica, quanto para um país - vender patrimônio,
geralmente, ·é· dilapidá-lo, é a regra. Soco1:_ro-me, inclusive,
de uma publicação extraordinária feita pela Folba de S. Paulo
sobre a· "Novã._Desordem Mundial", edições de 19, 20 e '21
de de-zembro de 1990~ -dois cadernos _extraordinários. Ne'sses
cadernos,_ um dos temas abordados é a privatização. Há um-a
frase que_~_ a -ªeguinte: ... A PrivatiZação só pode ser bem conduzida por um Estado são; quando o Estado está doente, ele
não consegue fazer-privatização sã." Então, isso não 'é uma·
condenação ao projeto de privatizáçãO, eSee é ·um problema
com o qual vamos conviver. Porque estamos doentes, o País
está doente, do ponto de vista do poder público, uma enfermidãçle gravfssima, ·e tem que privatizar; tem que reduzir seu
tamanho e cada vez que o fizer 'vãrilos assiStir -~dsso, ·cad~_
prOceSso de privatiZaÇão vaí à.CaOar ha Pelegacia de Polícia.
Veja V. Ex• que esse caso da Usiminas, n.o qual não se diScUte
o mérito da intenção de privatizar, mas são as concJlções de
privatização que estão sendo bombardeadas com argumentos,
alg!lns deles efetivamente procedentes. Então, foi riesSe ·sentido que fiz este rápido comentáriO. Sei que V. Ex• conhece
o assunto muito mais- do ·que eu, por Uma razão telúrica',
indesmentível pela raiz. Como brasileiro, como um curiOsO
dessa ·questão·econômica, e por entender que ela seja do
nosso dever, não poderia me omitir, por isso faço este aparte,
que tem tomo principal seritido dizer que esta Casa via conviver com esse assunto, vivendo um grande drama, que é o
da própria sociedade. Temos que redUzir o tamanhO, e ao
Jazê-lo vamos assistir ao regurgitamento âe denúncias, de escândalos, boa parte delas procedentes. Devemos nos prevenir
e atuar em função desta prevenÇão.
O SR. RONANT TITO _,Agradeço, enormemente, esta
contribuição de. V. E~·•, inclusive para que possa analisar melhor o_ assunto, pois Q critério adotado não foi do preço atual.
O critério, pcú·a valorização da privatização, foi o teórico prático, ou seja, a Usiminas tem capacidade de. produzir, e já
produziu 3 milhões e 500mil toneladas/ano. Qual é o preço
dos. produtos que ela vende? Diga:tnos, 300 dólares nos laminados, nas chapas quentes 320 etc~ Multiplica-se e faz o fatura~
menta bruto total, não o que está sendo feito hoje, mas o
teórico; porque aí é que está o valor. Encontrado esse. valor,
qual a rentabilidade que daria essa aciaria com os gastos para
essa produção? Daria "X". Qual a rentabilidade? Entre 10
e 11%. Mas os privatizadores, sabendo que se trata de um
assunto muito delicado, levaram esse ganho para 12%, que
é a rentabilidade tida no mundo todo como extraordinária.
E por que elevaram para 12%? Porque a Usimiiü1.S tem. 13
mil e 500 funcionários; e entendem os privatizadores que quando ela for privatizada, como 9 ~il funcionários dá para· fazê-la
funcionãr muito bem, e até aumentar um pouquinho a produção. Isso vai diminuir Um pouco ·o ·custo de produção e a
rentabilidade aumentará. O retomo do capital exigido é também um critério iõtertiacional, -deve ser entre cinco e sete
anos. Um negócio que dá uril retorno ein cinco arios é tido
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como -excelente, em sete anos é-bom, foi usado o _critério
de retorno de seis anos. Chegava-se ao valor di doís bilh.ões
de dólares, subtraiu,se daí os 13% de propriedade dos japoneses e chegou-se ao--valor mínimo de 1 bilhão e 740 milhões.
Esse é o valor mínimo!
Diz v. E~~ muito bem, qUe todà Vez que estamos
situação difícil e vamos- vender um património, nós o vendemos mal. É verdade. Mas também há um outro primado empreSarial que diz _que devemos vender quando estamos com
a situação-de liquidez comprometida, tem que baixar o patri- mónio para usar o produto d~ venda, para ~elhorar ;;~.liquidez
do Pafs. O que me assustou demajs, roi a declaração de um
empresário COiflpete.nte dizer que valia dez bilhões de dólares
- talvez seja honesta essa valorização. Declarou também
que. a sua empresa tem 500 milhões de dól~res em_ ctuzados
novos bloqueados, e o·Governo aceita-os cruzados novos como
pagamento. Por que, então, se valesse mesmo dez bilhões
de dólares, ele, com-o-·granâe empresário - aco,fupanhe o
raciocfcio- com lS%, 16,5%, vou ser bem preciso, porque
na Lei das Sociedades Anônimas pode-se colocar 33% das
ações nominais ordinárias com direito a voto: e ter o cqntrol~ _
aciortário; e 67% podem ser pfefer~n,ciai~ para rece_ber apenas
dividendos, sem direito, no entanto, a voto. Quer dizer, com
16,5% d'p capital qualquer empresário poderá_ ter o C<?ntrc.íe
acionário _da Usiminas. Então, com 300 milhões de dó!_ares
ele poderia arrematá-la, faria um extrao~dinário negóc-i.o, ao
invés de denunciar. Quando vej9 alguma denúncia d" empresário "sen;:tP,re levanto o angu para ver se te-m peixe d.:""aixo".
Debaixo, desse ang~ que estoJ,f, vendo, S,enador fu:peridi3o
Ami,n, JD.ai$ \ltna vez yim â tribun~ do St:::gad9 Federal dem~n
ciar um fato que V. Ex~ já-Viu e-m outras áreas, assistiu como __
Governador, já denunciou também, e eu _o fiz muitas yezes. A funÇão do Senador é defende:r _o seu estado,, e ,o ~tac;Jo,_
aqui é a Casa da Federação. O senador é diferente do deputado
federal, que_tem que defender o povo, por isso, ele é eleito
pelo voto proporcional e nós somos eleitos, representando
os estados. Independente da importância do estado, cada um
tem três senadores representantes.
Comecei a verificiu que ·a àrieCadaÇã9 do Éstad.O Mfôãs __
Gerais estava CaindO" ria perpendicular. E o Secretário da Fazenda começou a prefn'"der carros- na rua pa:ra·recc;>tp.er I.CM
do pessoal. Num estudo rápido, verifiquei qUe qúem ·mais
contribuía com· !CM no Estado de Minas eram· as aciariaS.
Em 10 minutos descobri que se eSi:àvã.- s'Ub~ídi~ndo o- a-'-ç-Q·-na~.
quele dia: em 45%, ou seja~_o aço·era vendido para as mo:n_ta-_
doras de automóveis, que é empresa nacional- não im-porta
se é de capital estrangeiro ou naciOnal, para mim a tnesm·a
coisa, desde que a lei permita que elas fí_quem aquL Fui questionar o Ministro à época, Sr. Dilson Funaro, que·me disse
que precisavam dar subsídio às montadoras, a fim de exportarem o automóvel.

em

de

Não sou de engolir pílula da primeira Vez. As vezes,
engulo na te.rceira ou na-quarta. Retornei aos- téCnicos- para
saber qual o custo das chapas na montagem do automóvel,
ou seja, no custo final. A chapa - pasmem_ V. Ex•s Srs.
Senadores -entra no custo do ·automóvel com 5%. Um subsídio de 45% na chapa diminuiria 2% D.o custo do au~bmóveL
Será que era isso que buscava a indústria?
. Por outro· lado, o meu estado perdia à época, lembro-me
do número, 1 bilhão e 200 milhõeS --cerca~de 100-milhões
de cruzeiros por més. E aí começou a briga. Levamos seis
me~e~,. porque não se pode pegar esse preço e depOis dizer:
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é injuS-tO, e um absurdo. Tem que -p~fatiCar. Fiz umà~ Césfa
d~ preços telefonando para os Estados Unidos, Alemanha
e Japão para saber a cotação da· chapa de aço, da bobina
quente. Dei as dimensões e me deram o preço em dólar.
Fiz a correção e fomos brigar com o Ministro Düson Fllnaro ..
Mas, depois disso, tive que brigar com vário::, outros minístrOs
e, hoje, -estamOs aí com alguns produtos subsidiados em 30%
e alguns outros em 42%. Toda Vez que se ·fala que se tem
que cont!Olar a inflação, a primeira- coiSá qUe--Se faz neSte
País é- tabelar o produto da estatal. Isso· gera wna ~nómãlia
violentíssima. V. Ex~ querem ver?
·Vou citar outro setor que é muito apaixonante, a privati--zação. Falava u~ amigo meu comigo hoje pelo telefone: "-É mais ou menos como velório:- às 3 horas da mad_rugada
o defunto está ali no caixão e a gente bebendo café, até lJ,m
gOle de cachaça, clá para contar até uma piadinha etc. Mas,
na hora em que se tampa o caixão é Uril choreiro leio~·. Então,
agora, é a hora de tampar o caixão.
·
---- Agor~, temos que definir o seguinÍ~: quÚe~os p_rivati~r? O Congresso_ Nacional já disse. Aprovou, sim. Deu até
alguns limites: Iinúte de empresa e ainda deu mais, uma emenda de niinha autor!a. O Congresso Nacional, a qualquer momento, pode questionar e até obstar uma ·privatiZação: ·
Como disse V. Ex• muito bem, nesses lances costuma-se
ter sempre umas mordomias ou umas safadezas. Por exemplo,
denunciei daqui, com documentos internacionais, a safadeza
que existiu na privatizaçãO da Ciraíba Metais. Foi eu que
denunciei, pode buscar nos Anais do Senado. Privatizaram
a Caraíba; há a jazida e há a metalização. A metalização_
foi pr~vatizada por 85 milhões de dólares. O estoque da mineradora era 90- milhões de dólares;- foi privatizada. Agora, â
mina ninguém quis., porque era deficitária. Sabe- onde é quefui descobrir isso? Num jornal inglês sobre minério -e minas ..
Contou a história toda, vim para cá, dei um berro ''desgraçado" e taL
Nesse instante, nobre Senador Esperidião Amin, e todos
os Ol;J:tros SenaQores que me ouvem aqui, todo mundo, todo
este Plenário, estou acompanhando pari passo a nossa privatizaÇão da Usiminas~, por todas as razões. Primeiro, porque
acho- que' a particípação do Estado, co~~ disse V. Ex~, é
impàrtantísshila, pafà ver se ele cumpre aquele míriimO que-exigimos dele, soberania em primeiioclugãr. Poi:que O Esfado,
quando ele é patrão e é juiz. é ·maiS ..ou menos como- um
jogador de futebol_ com o apito na boca e a bola no pé, ele
é iilvencível, quarido não Cria ánorllialias e mordomias como
essas que denunciei aqui agora. EStou 3écimpanhando e devo
dizer com toda a süiCeridade, estão sendo conduzidos todos
esses Cânones com· a' maior" precisão', coin a maior eXação.

Inclusive, sou~e que a Senadora Júnia Marise, com a
assinatura do Senadp;r Alfredo Campos, ambos meus colegas,
lá do meu Estado, que me honram muito; pedem um decreto
legislativo para sustar a privatização.
Então, provoquei o Presidente do BNDES para que, num
almoço ou _em um botequim, comendo um sanduíche, discutíssemos esse assunto sem paixão e pudéssemos, à luz dos númeroS:_,_verificar se verdadeiramente a1gu~m. se o Estado brasileiro está sendo prejp.dicado, porque o Estado de Minas Gerais
não está, porque não vão arrancar a U siminas de Minã.s Gerais.
-Acredito que ela vai ser mais eficiente e acredito, até,
que nas mãos de pa~iculares ela vai poder pagar melhor aos
seus funcioiiários, porque é um tal de entrar em greve a toda

3638_ Sábado 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II)

hora, já que os salárioS estão m~sroo defasados, ~ cada vez
que um "Pai da Pátria" quer acabar com a inflação neste
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rações das mais diversificadas como, por exemplo, que a Usiminas vale 17, que a Usiminas vale 1, que a Usiminas vale
País, são duas. coisé;!.S que ele faz de imediato - a imaginação_ 5~ Só que é muito im.portarite que, Sempre-que- se discuta
dos nosso_s_ economis~.s 1$ u_m negócio extraordinário - , me- essa questão, se possa contar com dados, com conhecimentos,
cpmo esses que para gáudio nosso, numerosos e relativamente
xem em duas coisas: salário e tarifas das estatajs. Agora há pouco estava falando sObre um;J. Ol}.tra anomali~. qualificados ouvintes e espectadores de V. Ex~, estamos tendo
que é a questão das hidroelétricas. Uma hidroelétrica no mun- a graça de acompanhar neste momento.
do todo, para que ela retorno, tenha quando ela é financiada
mesmo em parte~ ela tem que vender o quilowatt~hora a 52
O SR. RONAN TITO -Agradeço a V. Ex• Se fiz ironia_
dólares._ No Brasil, neste momento, é 46 dólares. Sabem por quanto ao número, quanto à qualidade não o fa_rei._ Não o
quê? O Governo açha que não pode dar tarifa porque isto farei, e quero dizer, enfaticamente, que a qualidade supera,
incentiva inflação. É insurno básico e, af, nos~as estatais, todas em muito, a al!-_sência da quantidade.
geradoras de_~nergia elétrica, não ~stão pagando - n_ão poMas, !lObre Senador e Sr. Presidente, t_royxe, certa vez,
dem pagar. Então, vence o financiamento._ As__ estatais não um projeto de privatização da minha lavra, o debate de um
podem pagar o financiamento, o Erário tem que pagar, porque tema que pretendia, num discurso de 40 minútqs, expor à
senão ele não fica cóirente- Com o Banco Mundial - com Casa. O debate le.vou a duração do discurso para 3 horas
o Banco Interamericano e com_o Banco- Mundial. E aí? Aí, e meia 1 O último a pedir o aparte - the Iast but not Ieast,
não tem mais financiamento.
_
·
o.úl!into, mas não o menos importante -foi o Senador Afonso
Então, como é que faz? Tira- do Erário .oU tira da-Vi.úvã; Arinos. S. Ex~ disse que qUem tivesse aqui preSente ·poderia
tira o dinheiro do povo, dinheiro que era para montat escolas, estar estranhando, porque aquela luz estava acesa, piscando,
não essas 5 mil escolas neste País. Isto é brincadeira de mal alertando que o discurso deveria durar 40 minutos, que durava
gosto. Isto, para mim, chãffia-se acerto de c3tii(>anha. De·scul- 3 horas e meia, mas que a função desta _Casa_é a de debater
pcin. NãO PoSso cidmitir que eSse Brasil padeça da síndrome os grandes temas aqui. Não é na Câmara. Na Câmara não
da similitude, que toda a cidade do Brasil tenha no seu ;..~ntro há condi~ôes psicológicas, físicas. L.e._mbro-me que, quando
um lugar para colocar um_a escola daquela. Eil. não -vou colqcar deputado, às vezez dormia aqui para me inscrever para fazer
na roça. E, por exeto:plo, nas cidadezinhas pequenas como um discurso~ dois por ano, de grande_ expediente. Não dá
Jequitinhonha, não é bricadeira-isto?
para debater. Aquí dá, e deve, porque aqui é a Casa Alta,
O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. E~ um aparte aqui que devem ser debatido$ os grandes temas. Por isso
mc$mo, a importância de nós debatermos tudo. Mas para
O SR. RONAN TITO - Poís nao:· Ouço, com múita também não ficarmos só naquela de dizer: "Você é oposição
honra, o aparte de V. Ex~, nobre Senador.
ao Governo e está criticando e~es Ciep, Cíac". Eles mudam
de nome, mas para mim o estilo fica do mesmo jeito. Você
não tem nenhuma sugestao para dar não? Tenho sim, fechar
O Sr. Esperidião Amin- V. Ex~, neste final de sexta-feira
o
Ministério da Educação. Para a questão de assunto de prigorda, gorda no sentido.da substância dos pronunciamentos,
meiro grau, não precisa existir Min_istério da Educação. Aliás,
principalmente deste que V. Ex• está fazendo. V. Ex• abre
acho que apenas dois países do mundo têm ministério ·da
uma página ou algumas -páginas para a próxima semana ao
Educação para _cuidar de ensino de primeiro grau. Distribuir
abordar a questão da Us_im.jna,S com e5:~à pfofundidade_- e ao
as verbas carimbadas para o primeiro grau aos municípios,
fazer esta ressalva na questão dos CIAC, que, realmente,
deve ser, neste momento, não apenas a menina dos olhos manter, aí sim, um núcleo, que já existe para a fiscalização
de gente bem intençionada, c_om.~,-0_ no."b.t:e S~_~a4_o~_ Da!~Y da aplicação dos currículos~ e o Tribunal de Contas é que
Ribeiro, mas também deve ser a meni:nã dos olhos de. todoS- vai fiscalizar a aplicação do dinheiro na construção da escola
os grandes empreiteiros do País. V. Ex~ também mencio-p:a e -na verificação do emprego correto dos cruzeiros mandados
para as escolas, para as diretoras etc. Porque lá, além -do_
a questão de valor, o valor comercial, o. valor de __v~p.~a, es~~
é o núcleO" do seu pronunciamentO a respe:ito de uma estatal. Tribunal de Contas, há a Câmara dos Vereadores, há o pref~i.:
Qlle!o aperiaS frisáf que nós vainos assistir 3.0 eri:í:fhçiado mais . to, há o cidadão junto da aplicação do recurso, a fiscalização
variado a respeito diss-o. Até pbrque o Governador do RiO mais eficiente que existe no município.
Cada vez que se decide .daqui de Brasília a se fazer um
de Janeiro declarou nesta ~emªna_=que se finda que venderia
o metrô do RiO de Janeir:o por 1· cruzeiro-se o provável compra- prédio ou muitos prédios para o Brasil inteiro, podemos desdor quisesse continuar operando os seus serviços. ESta é ·a col_!fia_r ~""'isso. Primeiro, nas queStõ"es _dos custos. Segundo,
declaração constante nos jornais desta semana, de que o Sr. na questão da oport\ui.idade.-Terceiro, na questão da execução
Leonel Brizola venderia o metrô do Rio de Janeiro por 1 dessas medidas.
Fico pensando aqui, Senador; as máquinã.sentrando nucruzeiro, com um detalhe: o metró do Rio de Janeiro; hoje,
não sei se representa um património de 3 bilhões de dólares, ma cidade lá de Chapada do Norte, no Jequitinhonha, aqueles
porque ele representa uma dívida de 3 bilhões de dólares caminhões Buldozzer entrando com aquele equipamento
para o Governo do Es_tado do Rio de Janeiro. É, portanto, enorme para montar um pré-fabricado. Tenho a impressão_
que o povo lá de Chapada do Norte, no vale do Jequitinhonha,
uma dívida de 3 bilhões de dólares.
vai aChar que já é vietnização da Amazônia, que está comeO SR. RQN AN TITO - Que ele vende por um cruzeiro .. çando peJo Vale do Jequitinhonha.
Quero também aproveitar este momento para ·dizer que
O Sr. Esperldião Amim -- Está precisando de 1 bilhão
c meio de dólares para ter operacionalização minimamente - não acredito_ em vietniza-ção da Amazônia também, não. Querazoável. Precisa de 1 bilhão_e mei.o para funcionar razoavel- ro dizCr isso com todaS aS letras. Não acredito nisso, não
acredito nessa intenção, e não a-credito nes_sa possibilidade,
mente._ E o GO.ernador declara que venderia por 1 cruzeiro.
Vamos, portanto, assistir, no processo de privatização, a deda- porque lá temos soldados extraordinários, que chamam de
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borrachudo. Queria ver o norte-americano no meio da selva
amazónica lutando com o borrachudo. Mas deixa isso para
lá.
O que quero dizer é apenas isso: se quisermos sair do
Terceiro Mundo e não despencar para o Quarto, temos que
enfrentar os assuntos, principalmente económicos, deste País
com a maior seriedade, sem emocionalismo, visando os números com relativa frieza. Com emoção, sem emocionalismo.
Não sou biônico, de maneira que não abro mão 9a minha
emoção. Emocionalismo é outra c-oisa. E -~_emos que ~eter
minar prinieiro- o que nós queremos e depois executar. E
se achamos que devemos privatizar-- e já achamQ_s, porque
o Congresso aprovou -essas empresas, vamos fiSC3.lizar, para
que essa privatizãçã:o não dê prejuízo no nosso Brasil, e para
que esse dinheiro sirva para construir escolas. Por que não?
Mas, às vezes, numa determinada cidade, vai precis~r
de uma sala de ~lUla para 30 alunos e não uma para dOis
mil alunos.
E às vezes o clima é frio, como no meu estado que tein.
cidade que chega a oito graus abaixo de zero e outra que
vai a 42 graus no verão. Então, a construção não é igual,
nem pode ser. Mas pegar esses recursos e- otimizar naquilo
que o Governo, verdadeiramente, e o Estado têm obrigação
de gerir: educação, saúde, transporte, justiça. Justiça, sim
Senhor!
Tudo isso é obrigação do Estado. E para que o Estado
faça isso com soberania, ele não pode ser, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, árbitro e jogador da mesma partida; ou
ele é bem um jogador que joga a bola para a frente, ou
ele é bem o árbitro.
Sr. Presidente, peço perdão a V. Ex• e a todos os Srs.
Senadores aqui presentes. Agradeço particularmente a preM
sença do Senador Josaphat Marinho, a do Senador Elcio Alvares, a do Senador Esperidião Amin e do Sr. Presid~nte.
Agradeço também à Taquigrafia, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) palavra ao nobre Senador Jutaby Magalhães.

Concedo a

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Congresso Nacional deverá concluir, ainda no corrente
mês de junho, o exame do Projetó de Lei _n9 825, de 1991,
de autoria do Poder Executivo, que "Dispõe sobre os Planos
de Benefícios da Previdência Social".
Ao que consta, o relator e as lideranças partidárias vêm
cumprindo, em toda a tramitação da iniciativa, o mais rigor-oSo
processo de entendimento com as áreas governall!entais próprias, tais como a económica e a preVidenciária, com isso
objetivando garantir que o texto final da proposição, aprovado
nas duas C'!'\Sas, venha a ser desta vez sancionado pelo Presidente da k 'Pública.
.
.
.
__
Já não é sem tempo. Como Se recorda, o legislador constituinte consagrou um novo elenco de direitos sociais, reservando na Carta de 1988 um capítulo inteiro à seguridade,
à saúde, à Previdência e à assistência social. E mais: quanto
aos projetas relativos a custeio e benefício previdenciários,
disciplinou que a respectiva elaboração dar-se-ia nos seis meses
seguintes à promulgação.
Assim, uma vez encaminhados os projetas ao Congr~sso
Nacional, no termo desse primeiro prazo, teria o Parlamento
tempo idêntico para apreciá-los e votá-los. As iniciativas do
7
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Executivo, depois de aprovadas, subiriam à sanção presiden·
cial, sendo os planos, transformados em lei, "implantados
progressivamente" no ano e meio seguintes.
Numa sucessão de atrasos, o Presidente só encaminhoU
os projetas em 19 de junho de 1989, ou seja, excedendo em
mais de 30 dias o prazo fixado, enquanto, somente na Câmara_,
o tempo de tramitação foi superior ao dobrO do prescrito~-
para ambas as Casas.
A frustração final ocorreria em 11 de setembro do ano
passado, com o veto total do Presidente da República, e que
viria a ser mantido, por decisão soberana do Congresso Nacional.
O projeto de benefícios, e mais o de número 826, de
1991, dispondo sobre a organização da seguridade social e
instituindo o plano de custeio, se aprovados e sancionados,
como se espera, até 30 de junho_ próximo, terão excedidO
o prazo constitucional, nessa data, em quase dois anosl
Levando-se em conta que, a partir da data assinalada,
correm mais 18 meses para a implantação dos dispositivosdas leis, os planos, que originalmente deveriam entrar em
operação desde abril deste exercício, serão uma realidade
concreta para o trabalhador brasileiro, se tudo der certo, apenas ao final de 1992.
Em estudo que mandei processar, ficou demonstrado que
questões fundamentais da área,_ previdenciária não foram regulamentadas, e que-essa omissão do poder público causa prejuízos não apenas aos inativos, mas também àqueles trabalhadores que, completando o tempo de serviço; espetã-m. que
a legislação infraconstitucional venha a lhes assegurar aposen·
tadoria digua.
O projeto de lei, de fato, contempla um rol de benefícioS
onde se inscrevem, entre outros, o piso de um salário m.fnimcrpara o valor de todos os benefícios; a aposentadoria voluntári3
da mulher aos 25 anos de serviço; -com- pl'ôVentos- propor:cionais; o cálculo das prestações com a atualização monetárii
dos salários-de-contribuição; a aposentadoria por idade do
trabalhador rural, com redução de cinco anos, e a extensão!_
a eles, dos diversos benefícios hoje restritos ao- trabalhador
urbano.
Ressalte-se que a revisão dos valores dos benefícios, conf
o fim de lhes restabelecer o poder aquisitivo~ expresso em
número de salários mínimos da data da concessão, foi implementada pelo Poder Executivo, com efeitos financeiroS a partir de maio de 1989.
- ·
·
É relevante notar, nesse ponto, que por força de ~ordo
entre os representantes da área económica do Goverilo e os..
relatores, ficou definida a retroatividade dos benefícios ã 5de abril último, data em que deveriam estar vigorando.
.
É de se est_ranhar, porém, que por mOtivos desconhecidos
a revisão dos benefícios, que deverá ser mantida até a implanM
tação dos planos de custeio e bep._ef!_cios, ficou circiJ.nscr.,itã___ -aos beneficiários da áfea urbana. Mais uma vez, até par~_
permanecer no antigo vício, o trabalhador rural é (fiscrim~;..- _
nado, numa violência aos seus direitOs de cidadão e nuoi
acinte indesculpável à preceituação constitucion_al. · .. .
Justo o trabalhador rural. Se para a média dos brasileiros
a esperança de vida ao nascer situa-se ao redor dos 60 arios,
para o homem do campo, sem acess6 ao saneamento básico
e aos cuidados assistenciais-médicos, essa expectativa pode
ser apontada na menor parcela da soma - em torno de 57
ands - , contando~se 63 anos como a previsão de existência
máxima.
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Ademais disso, para o corfjllfito dos trabalhadores, restam de _!'ua cátedra, exercida de maneira plena, sempre fiel aos
insolúveis, entre outrã!ç·a questão do pagamento do valor verdaQéiioS ínteresses dos ·estudantes, num relacionamento
real dos benefíciOs, que deve equivaler a um saláriO mínimo, ameno e ·respeitoso, sem nunca abrir mão dos rigores do inagise que é pago com uma indevida retenção de 5%; a do reem- tério.
bolso, injustificavelmente parcelado, dos atrasados das prestaSeu profundo saber foi também uma- presença profícua
ções; a de que as perdas dos beneficiãrios só poderão ser e numerosa no debate das Ciências Jurídicas em ,concursos,
reparadas pela abertura de dissídio dos aposentados, quando congressos, conferências e publicações especializadas·. - - · ·
os proventos sofreriam a correção do índice - INPC _ou taxa
---- O professor Everardo Luna publicou diversos livros, ende inflação - indicado.
-- _
tre os quais·; "Abuso do Direito"", "Estrutura Jurídica do CriA propósito do tema, no documento "Brasil- Um Pro- -~e·,.; ''O Resültadó no Direito Penal" e ''Capítulos de Direito
jeto de Reconstrução Náciqnal", o Chefe do fJpder Executivo _Penal", além de ártigos "e" ensaíós sObre Prócesso Penal, Direito
reconhece, em relação à política -do setor e ao resgate da PenitenCiário, CriminOlogia, Fíloscifia do Direító e História
·
dívida social, que a realização de programas depende, em do DireitO.
Nasceu no Estado_ da Paraíba em 10 de dezembro de
larga escala, de completa e detalhada reformulação do próprio
comportamento do Estado, nas vertentes da racionalidade 1923. Formado pela Faculdade de Direito do Recife em 1947,
totnou-se Doutor em Direito e Livre Docente, por concurso,
dos serviços_ e, sobretudo, da responsabilidade públíca.
Adota, dessa forma, o diagnóstico produzido, há quatro em 1959. Também por brilhante concurso, realizadO em 1960,
anos, pelo Banco Mundial- BIRD, segundo o-·qual as políti- integrou-se ao corpo catedráticO de-Direito. Penal_ d_ag_uela
cas sociaiS, no caso bra_sileiro, são. caracterizadas pela falta faculdade.
Seu saber jurídico logo foi reconhecido e Eyerardo Luoa
de efetividade dos programas, em conseqüência- da centralização excessiva e do mau uso da altentl:l,tiva empreS~iial na passou a integrar diversos conselhos e comissõe_s examirlado;rãs
prestação de assistência; ·pelo desprezo ã regra do equilíbrio de curSos de do-utorado e de concursos, de cát~dra,_ princip'!_1. na equação custo e benefício, e, primordialmente, pela ineficaz mente na área de Direito Pen.al. Foi ainda advogado- de Ofício
gestão do Estado.
da Capital, membro do Corisdho Pe11ite~ciáriO de PermlmAntes de prescrever soluções para os problemas da Segu- buco, membro da Comissão de -Elaboração do Anteprojeto
ridade Social, porém, o Presidente da República, no docu- de Regulamentação Penitenciária dq Estad.o, membro dO COnmento citado, prevê que a implantação dos beneffçios pre- selho de InStituto dos Advogados de Pernambuco, do Consevistos :õ.o Projeto de Lei n? 825, ainda no corrente- ano,--irá lho da On:km dos Advogados de Pernambuco, do tribunal
acarretar "dificuldades de financiãmento do sistema". Regional Eleitoral. Foi promotor público nã Paraíba e ein
Não oferece, contudo, argumento concreto para.jllstificiir Pernambuco, adjunto do Procurador dos Feitos da_ Fazenda,
a sua apreensão. se- o processa de pilhagem dos recursos _více·~presidente da Ordem dos Adyogados de PernambUcO,
dos trabalhadores teve fim, se no último biênio foram majo- inembro do Conselho Nacíánal de Política. Peniten"ciáría' e
radas as alíquotas das contribuições previdenciárias, quais as Correspondente Nacional para Tratamento do Delinqüente
e Prevenção do Crime na ONU.
_
razões capazes de sustentar as aflições presidenciais?
Como a raíz do próprio nome indica~ -os j~riStas CU.nlprem
Vou concluir, Senhor Presidente, registrando que não
é sem justificada eSperança que o trabalhador brasileiro aguar- - a nobre tarefa de busca e fortalecimento da Justiça, s~ja no
da a próxima aprovação dos projetas da Previdência pelo plano individual, seja no plano social. Os políticos por outras
CongreSso Nacional e, por igual, a sanção do Presidente da vias, buscam também a Justiça para Cõnstruir uma-sociedade
República à fntegra de seus textos.
mais feliz, como um ideal sempre eni aperfeiçoamento.
Como professor de Direito e como político que tenho
Restará, então, à autorid8.de, não se comprazer pelo dever finalmente cumprido. Antes, que _o ocupe a incontornável sido a vida toda, quero prestar, portanto, a-homenagem deste
reflexão; se é imperioso concordar que a relevância das medi- registro ao prOfessor Everardo dá Cunha Luna, cujas lições
das impôs estudos percucientes e de.cisõe!i amadurecidas no pude incorporar à minha a-ç·ão- na vida pública.
tempo, também é lícito perquirir a quarlfo mon.ta-,- ·e- -quem .
. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ,...:. Concedo a
há de repor, o prejufzo da massa previdenciária, em decor- palavra ao nobre Senador- Francisco Rollembçrg.
rência do tardio deslinde da momentos,a questão.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL- SE. Pro·
Era o que tinha a dizer.
Iiti:ffcia -o:seguinte discurso.) --Sr. Presiâente, Srs. Senadores,
abro aspas, "Tenho duas epidemias contra -mim, a de cólera
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Concedo a em Tabatinga e a cólera da bancada do PFL", fecho aspas.
O autor desta frase publicada no conceituado órgão ·de
palavra ao nobre Senador Marco ·Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se- imprensa nacional __:O Estado de S. Paulo - na sua edição
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
-de 26 de maio último, é o Senhor Ministro Alceni Guerra.
as Ciências Jurídicas- do '.at~sil acabam de ser desfalcadas de Dizem que desmentiU posteriormente. Não sei, como também
um dos seus mais Ilustres representantes, o prOfessor Evirardo não sei a que cólera da bancada do PFL ele se referia, pois
Cunha Luna, falecidO" r~centemente no Recite. no-a:rtigo publicado não hájustificativa·para aquela afirmação.
A sua atividade de jurista e professor, pela profundidade
- - -o ·qu.-esei, Sr. Presidente, é que a saúde do nosso País
dos seus conhecimentos, a diligência do seu magistério e a não vai bem. Sei também que 9 nível de saúde· de um povo
honradez do seu caráter, terá larga repercussão em muitas está condicionado por fatores de natureza económica e sodal,
gerações.
- -----entre os quais se incluem a oferta de emprego, com reiDune, Fui seu aluno na tradicional Faculdade de Direito dO - raç_ão digna, a educação, as condições de moradia, o saneaRecife, que, como se sabe, tem reconhecidos serviços preSta-----men:to básico, O lazer. Mas, a oferta de serviços médico-hosdos à história jurídica e às amplamente dedicado aos deveres Pitalares, de atendimento universal, de fácil acesso, organi-
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zados de forma racional, tem um papel importantíssimo na
proteção e recuperação da saúde.
Se há um papel bem definido do Estado, este, sem dúvida,
se refere aos cuidados básicos de saúde que devem ser afere~
cidos pelo Governo ã grande maioria da população, particu~
larmente ãquelas pessoas ma"is pobres, mais carentes, mas
necessitadas.
Porém, Sr. Presidente, o que estamos no momento pre~
senciando é justamente um retrocesso na organização dos
serviços públicos de saúde, que na área tem praticado atas
que estarrecem a Nação. Em nome de um processo de modernização, desmoronou toda a estrutura anterior do Ministério
da Saúde e, somente em maio, após mais de um ano de administração, é que aquele Minis-tério tem uma nova eStrutura
básica, devidamente formalizada e legalizada. Talvez isso _D~()
nos preocupasse se não estivéssemos presencía:ndo a repercussão nos estados_ da confusão administrativa reinante no
setor, gerando uma drástica redução da capacidade ~e resposta
dos serviços públicos de saúde aos desafios representados pelas
doenças endêmicas, tais como tuberculose, hanseníase, malá-_
ria, doença de Chagas, esquiStoSsomose, pelos problemas das
grandes cidades resultantes da violência urbana e dos acidentes
de trabalho, pelas novas ameaças de dengue hemorrágico,
de cólera e de lebre amarela urbana.
De que maneira houve redução da capacidade de resposta
do setor a esses problemas?
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em muitos estados as greves dos servidores de saúde já são rotina, pelo atraso no
pagamento de salários-, pela feiViitdicaÇão de melhores condições de trabalho e remuneração. Em outros, falta medicamentos para os programas prioritários, cõmó o cõritfole da
tuberculose e da hanseníase. Falta inseticida para controlar
a doença de Chagas.
. ..
.
Destruíram a Sucam (Superintendência de Campanhas)
e o SESP (Serviço de Saúde Pública), criando no lugar delas
a Fundação_ Nacional de Saúde,após um ano de verdadeira
anarquia institucional.
Os recursos do INAMPS repassados aos estados continuam aviltantes, a po-nto de uma consulta médica ser remunerada por valor três vezes menor que um corte de _cabelo.
Para se cumprir o dispositivo constitucionaf da descentralização, está em marcha uma transferência de responsabilidades do Governo Federal para estados e municípios sem
. os devidos cuidados para que a população não fique desassistida nessa fase de transição.
Estamos de acordo e nem poderíamos ser contrários a
que os estados e municípios assumam progressivamente encargos de assistência ã saúde. Porém, é preciso.q_ue__ <_!i_~p~:mham
dos recursos financeiros e iristitudonais historicamente concentrados no Governo Federal. É preciso que pólificamente
estejam preparados para assumir compromissos junto à população que não podem ser interrompidos por mudanças administrativas periódicas.
É preciso que disponham de um fluxo ininterrupto de
recursos financeiros e independentemente de posições político-partidáriãs. O Governo Federal precisa conscientizar-se
de que é apenas um arrecadador de tributos e contribuições
que, na verdade, pertencem a quem se'responsabiliza pelos
encargos.
Finalmente,. não é possível tratar igualmente realidades
distintas. Os estados e municípios, brasileiros variam muito
em termos de evolução política, téCnica, econô,mica e socíal.
Muitos municípios nordestinos, por exemplo, não podem ser

comparados em termos de riqueza. de oferta de serviços, a
muitos municípios do Sudeste brasileiro.
Portanto, ao Governo Federal cabe oferecer adequada~
mente recursos financeiros e assessoramento técnico às Unida~
des Federadas mais carentes. Cabe a ele promover o desenvolvimento político-institucional, distribuindo equanimemente
__
_
seus recursos.
_
E isso; Sr. Presidente, n-a:o pode ser concretizado enquanto estrutural e funcionalmente o Ministério da Saúde não
estiver preparado para fazê-lo.
O processo de eliminação de órgãos que prestam serviços
públicos já de si traz prejuízos ã população. Quando esses
órgãos gozam de credibilidade_ hi~tó_rica junto às_ populações,
o prejuízo é ainda maior. Quanqq não s~ tomam providências
adequadas para promover a sua -substituição, o sofrimentO
dos usuários é muito granQe. As novas funções c.onstitucionais
do Governo Federal, na área de saúde. de promover o desenvolvimento organizacional e funcional dos agentes executors
do Sistema Único de Saúde, quais sejam os estados e municípios, devem ser assumidas por meio de um ministério bem
estruturado, bem organizado e capacitado para tal.
Esperamos que os atuais dirigentes do Ministério _da_Saúde se conscientizem dessas coisas_ e trabaJhem .de fato para
garantir as ações e serviços de saúde de que tanto nece.ssira
a Nação brasileira, particularmente as populações mais carentes do nosso País. Não é com ironias contra os políti_cos do
seu próprio partido que se caminhará na direção de melhores
condições de saúde para o Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente~ Srs. Senadores.
. _ M-uito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --'- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar Os trabalhos,.designando para
a sessão ordinária da próxima segunda-feira, a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 30, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336. c, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do_ Projeto de Lei da Câmara
n' 30, de 1991 (n'. 588/91. na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que disciplina a transação nas
causas de interesse da UniãQ~ suas auJarquias, fundações e
empresas públicas federais, dispõe sobre a intervenção da
União Federal nas causas em que figurarem corno autores
ou réus entre adminiStraÇão indireta; regula os pagamentos
devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária; revoga a Lei no:> 6.825, de ~ de setembro de 1980, e
dá outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.)

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 8, DE 1988
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 8, de 1988 (n' 409/83, na Casa de origem), que altera a
Lei no 6.939~ de 9 _de setembro de 1981, que trata do Regime
Sumário de Registro e Requerimento no Registro do Com~r
cio, tendo
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PARECER, sob n• 169, de 1991, da Comissão
- de Con.,tituição, Justiça e Cidadania, pela constitucio·
nalidade, juridicidade, e no méiitO~ favorável.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Está encerrada a sessão.
- - - (Levanta-se a sessão às 12 horas e 48 minutos.)
ATO DO PRESIDENTE N• 566, DE 1991
O Presidente do Senado Fed~ral, no uso da St.lll competência regimental e regulamentar, de conformiaade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 08./9-1/91-0, resolve
aposentar, voluntariamente, -scynas de Carvalho Góes, Analista Legislativo, Área de PrOcesso Legislativo, Classe' '"'1~".
Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos
termos do art. 40, inciso III, alínea a, da ConstilU1ção da
República Federativa do Brasil, arts. 192, inc'-sO I, 186, inCiso
III, alínea a e 67, da Lei n~ 8.112, de 1990, Combinados com
os arts. 490 e 492 do Regulamento Administrativo do Senado
Federal, bem assim com o art. 11, da Resolução SF no 87,
de 1989, com proventos integrais, observado o disposto 10
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 20 de junho de 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 567, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compeR
téncia 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? 09.:271191RO, resolve
aposentar, voluntariamente', Hamilton Bandeira Rodrigues,
Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe
"Especial", Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, nos termos do art. 40, inciso m, alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os arts. 186, inciso III, alínea c e 67, da Lei n? 8.112, de
1990, e, ainda, com os arts. 490 e 492 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem assim com o art. 11, da
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Resolução SF n? 87, de 1989, com as vantagens da Resolução
SF n~ 21, de 1980, com proventos pi'opordOOáfs; 3.ó 'tempo
de_sery_iço, à razão de 33/35 (trinta e três _trinta e cinco avos)
do seu vencimento, obsen:ado o disposto no art. 37, inciSo
XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 20 de junho de 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
- -'
·
ATO DO PRESIDENTE N• 568, DE 1991
O Presidente do Senado Feder~!, no uso da sua compeR
tência- regim-ental e regUlamentar, de conforrriidã.de com-adelegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretorà-h9 2, de _4 de abril _de 1973, e tendo
em ViSta o cjue consta do Processo 0 9 _08.032/91-2, resolve_
aposentar, voluntariamente, Carlos Alberto de Sousa_ Lopes,
Anã.lista Legislativo, Área de .Processo-- LegíslatiVo,- ClasSe
"Especial", Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senaqo
Federal, nos termos âo art. 40; ínciso lU, ª-línea a,- da ConStituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os arts. 186, _inciso Til, alíneaae 67, da Lei n~ 8.112, de
1990,~ e,- ainda, com os raitS. 490 e 492-do Regulamento Adníínistrativo do Senado Fedá3I, bem ássim com o art. 11, 4a
_f...._solução SF n9 87, de 1989, com as vantagenS- da Resoluç4o
SFn~21, de 1980, com proventos integrais, observado o dispoSto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
. _
Senado Federal, 20 de junho de 1991. _;Senadnr Mauro
·
·
·
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESJDENTE N• 569, DE 1991
~o PieSidente do Senado F_ederal, no uso da sua comp~R

tência regimental e regulamentar, de conformidade com ,a
delegação de competência que lhe for OUtorgada pelo Ato
da ComiSsão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, resolve
nomear Gettó--Artiaga Lima e Silva, Analista Legíslativô,
Área Médico.:-Odontológica, Classe "~speciaP', Padrão III,
do Quadro Permanente do Seriado Federal, para exercer _o
cargo, em comissão, de Assessor LegiSlatiVo,-Cõâigo SFR
DAS-!02.3, do Quadro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 21 de junho de 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
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1991
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Sr. Presidente da República

- N•' 158 e 159191 (n'' 297 e 302/91, na or!gerii),
de agradecimento de comunicações.
Submetendo â deliberação do Senado a escolha de.
nomes indicados para funções e cargo cujo p-r-ovimento
depende de sua prévia aquiescência:
·
- N' 160191 (no 304191, na origem), submetendo à
consideração do_ Senado o nome do Sr. Rubens Ricupero,
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao
Governo dos Estados Unidos da América.
-N' 161191 (n' 305/91, na origem), submetendo à
consideração do Senado o nome do Sr. Celso Luiz Nunes
Amorim, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador, Chefe de'Delegação Permanente do Brasil em Genebra.
-No 162/91 (no 307191, rla origem), submetendo à
apreciação do $enado o nome do Dr. Aristides Junqueira
Alvarenga, para ser reconduzido ao cargo de ProcuradorGeral da República.
1.2.2 - Oficio do Ministro de Estado do Trabalho
e Previdência Social

- N 9 84/91, encaminhando esclarecimentos prestados
pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social sobre
quesitos constantes do Requerimento n"' 122!91, do Senador
Mário Covas.
1.2.3 -

Aviso do Secretário-Geral da Presidência da

República
- N<1 543!91, encaminhando esclarecimentos prestados pelo Ministério-da Economia, Fazenda e Plan·ejamento
sobre quesitos constantes do Requerime-nto n<? 127!91, de
autoria do Senador Valinir Campelo.

1.2.4- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara no 59/87 (no 255/87, na
Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a obrigatoriedade de abertura de concurso de projetes arquitetônicos
para edifícios públicos do Governo Federal e dá outras
providências.
-Projeto de Lei da Câmara no 121/90 (no 1.169-B,
de 1988, na Casa de origem), que dispõe sobre a retirada
e transplante de tecidos, órgãos e partes do corpO humano
com fins terapêuticos e científicos, e dá outras providências:
-Projeto de Lei da Câmara n' 11/90 (no 3.612-B,
de 1989, na Casa de origem), que altera a Lei n<? 91, de
28 de agosto de 1935, que determina regras pelas quais
·
são as sociedades declaradas de utilidade pública.
- -Projeto de Lei da Câmara n'! 55/90, que dá nova
redação ao art. 33 da Lei n"' 4.137, de 10 de setembro
de 1962, que regula a repressão ao abuso do poder económico.
-Projeto de Lei do Senado n9 42/91, que estabelece
normas de proteção â saúde dos trabalhadores de biotérios
e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado no 68191, que instituí estágio prático no último ano do Curso de Odontologia, como
forma de prestação de serviços em unidades sanitárias situadas em áreas urbanas carentes ou cidades do interior.
-Projeto de Lei do Senado n9 79/91, que dispõe sobre
reflorestamento com a espécie Araucária Augustifolia Br3- ·
siliensis nas regiões d.o planalto meridional dos estados
·
que menciona.
___ -_Projeto de Lei do Sen~-~_0_ n_? _83/91, que altera a
Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre
a Política Nacional do Meio Ambiente, seus finS e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n 9 16/91, que dispõe sobre
a instalação de aparelhos de compactação e incineração
de lixo hospitalar em hospitais, clínicas, laboratórios e entidades assemelhadas e dá outras providências.
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-Pedido de licença préviã. fOrmulado pelo Supremo
Tribunal Federal na conforniidade do disposto no art. 53,
§ 19 , da Constituição.
- Emenda da Câmara dos Deputados oferecida ao
Projeto de Lei do Senado no 151180, que disciplina o emplacamento de carros oficiais e dá outras providências.
1.2.5 - Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado no 235/91, de autoria
do Senador Francisco Rollemberg, que dispõe sobre a adoM
ção de temas curriculares versando sobre a educação quanto â necessidade de doação post mortem de órgãos, nos
cursos de 3~ grau e outros profissionalízantes.
-Projeto de Lei do Senado n' 236!91, de autoria
do Senador Ney Maranhão, que dispõe sobre a criação
da Comissão Regional de Ciência e Tecnologia para o Nordeste - CRCT/NE e dá outras providências.
·
-Projeto de Lei do Senado n~ 237/91, de autoria
do Senador Dirceu Carneiro, que- institur o pagamento
de compensação financeir:i aos municípios em cujos territórios se situam instalações energéticas, industriais ou outra~.
que utilizem como combustível a _energia nuclear, e dá
outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n\' 238/91, de autoria
do Senador Esperidião Amin, que estabelece critérios para
avaliação dos_ incentivos fiscais, subsídios e benefícios de
natureza financeira, tributária e creditícia.
1.2.6 - Ofícios
-No 80/91, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, comunic3ndo a aprovação dp Projeto de Lei do
Senado n"42/91, qUe estabelece normas de proteção à saúde
dos trabalhadores de biotérios -e dá outras provídências,
em reunião realizada no dia 19 do corrente.
- N? 81/91, do Presidente da Comissão de Assuntos
SociaiS, comunicando a aprovação do Projeto de Lei do
Senado n"' 79/91, Cfue dispõe sobre o reflorestamento co~
a espécie AraUCKria Augustifolia Brasiliensis, nas regiões.
do Planalto Meridional dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em reunião realizada no dia
19 do corrente.
- N' 82!91, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, comunicando a aprovação -âi:i Projeto de Lei do
Senado n\' 68191, ·que institui estágio práticó", no último

Tiragem 2.200 cxemp!a=

ano do curso de Odontologia, como forma de prestação
de serviços em unidades sanitárias situadas em áreas urbanas carenteS ou cidades do interior, em reunião realizada_
no dia 19 do corrente.
- N 9 83/91, do Prfesídente da Comissão de Assuntos
Sociais, comunicando a aprovação do Projeto de Lei do
Senado n' 83/91, que altera a Lei n' 6.938, de 31 de agosto
de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins, e mecanismü de formulação e aplicação, e dá outras providências, em reunião realizada no
dia 19 do corrente.
1.2. 7 - Comun1cações dá Presidência
-Abertura de prazo de cinco dias para interposição
de recurso para que os Projetes de Lei do se-nado n9s 42,
68, 79 e 83, de 1991, sejam apreciados pelo Plenário.
-Prazo para apresentação de emendas aos Projetas
de Lei da Câmara n~ 59/87, 23/88 e 121190.
-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n9
11/90 (n' 3.612/89, ria Casa de origem), que altera a Lei
n9 91, de 28 de agosto de 1935, que determina regras pelas
-quais sâo as sociedades declaradas de utilidade pública,
por ter recebido parecer contrário. quanto ao mérito, da
comissão a que foi distribuído, e abertura de prazo de
48 horas para interposição de recurso no _sentido da tramitação da matéria.
1.2.8- Discursos do Expediente
SENADOR NELSON CARNEIRO - Morosidade
no processo do pólo petroquírriico do Rio de Janeiro.
SENADOR RONALDO ARAGÃO- Situação precária do setor de energia elétrica do Estado de Rondônia.
SENADOR ESPERID!ÃO AMIN - Institucionalização do Programa Pró-Vida no sul do Estado de Santa
Catarina.
1.2.9- Requerimento
- N 9 319/91, de autoria do Senador Esperidião Amfri,
solicitando a transcrição nos Anais do Senado Federal da
matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo de 26 de
maio de 1991, sob o título "Moscou enviava 80% dos Recursos do PCB".
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SENADOR MARCO MACIEL - Importância da
usina hidrelétrica do Xingó para o desenvolvimento sócio- _
económico do Nordeste.
- __
SÉNADOR PEDRO SIMON - Protesto contra a
- ·
importação de produtos primárioS.
1.3- ORDEM_DO DIA
SENADOR EDUARDO SUPUCY- EncaminhanProjeto de Lei da Câmara n<:> 30, de 1991 (n" 588/9.1,
do à Mesa requerimentos de informa_ções aos ministérios
na Casa de origem), de iniciatiVa do Pres-idente da Repúe secretaria que especifica a respéito-dos procedimentos
blica, que disciplina a transação nas causas de interesse. das_ Çez :maiores compras em valor de bens e serviços por
da União, suas autarquias, fundações e empresas· públicas · · aqueles órgãos; do financiamento" do setot público, do resultado operacional e_ do _:resultRdO primário do Tespp.ro .
federais,- dispõe sobre a intervenção da União Federal nas
causas em que figurarem como autores_ou réus entre admiNacional dufante o primeiro semestre e as previsões para
nístração indireta; regula os pagamentos devidos pela Fao segundo semestre_; _e_Qa_ferrovia Norte-Sul.
zenda Pública, em virtude de sentença judiciária; revoga
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA - Palestra ·
a Lei n~ 6.825, de 22 de setembro -d-e 1980, e dá outras
proferida por S. Ex~; êni Arã.Cajú___:SE, ·na "PrOgiairia-EStã._. '
dual de Combate ao Fumo".
providências. Discussão encerrada após parecer favorável
da comissão competente, ficando a votação adiada por
SENADOR Jl.iTAHY MAGALHÃES- Trabalhos
falta de quorum.
desenvolvidos pela CPI destinada a investigar irregulari~
Projeto de Lei ila Câmara n'? 8, de 1988 (n9 409/83,
dades.na PJ;"evidéncia_Social, alertando para a necessidade
na Casa de origem), que altera a Lei n9 6.939, de 9 de- âó cumprimento das orientações por ela apresentadas.
1.3.2 _ Designação da Ordem do Dia da próxima sessetembro de 1981, que trata do Regime Smp.ário de Registro e Arquivamen.to no _Registro do _Coméi'cio. DiscuSsão
são
encerrada, ficando a votação adiada nos termos do art.
1.4 -ENCERRAMENTO
168 do Regimento Interno.
1.2.10- LeUura de projeto

-Projeto de Lei do Senado n~ 239/91, _de autoria·
do Senador Amir Lando, que altera a redação -do art. ·
n' 44 da Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965.

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
2- ATOS DO PRESIDENTE
SENADOR HUMBERTO LUCENA - EntendiN'' 570 e 571, de 1991
mentos entre as lideranças pârtidárias sobre a Meêlid~-Pro
3- PORTARIA,DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
visória n~ 296/91, que altera a remuneração dos funcionáríOS
N' 26, de 1991
civis e militares da Uriião -é dá outras P.Tovldências.
SENADOR MAURÍCIOCORiúlA -Congratulan4- MESA DIRETORA
do-se com o Prc.Sidente da República~ pelo convite feito
5 '-,LÍDERES E VÍCE-LIDERES DE PARTIDOS
· 6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENao Procurador-Gerª-1 da República, Aristides .Junqueira,
para permanecer no cargo.
. "I:ES

Ata da

97~

Sessão, em 24 de junho de 1991

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatma
Presidência dos Srs. Mauro Ben(!vides, Alexandre Costa,
Dirceu Carneiro e Rachid Saldanha Derzi
As 14 HORAS E 30 MINUTOS; ACHAM-SEJ'RESENTES OS SRS. SENADORES:
.
. ..
.
Alexandre #Costa __:_ Chagas RodflgueS ----:-Dirceu Carneiro- Elcio Alvares- Esperidião_ Amin- Epitácii:i"C3.feteira- Francisco Rollemberg- Guilherme Palmeir;:t- Hugo
Napoleão- João Calmon- João FranÇa..,-- ~onas Pinheiro
- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia....,- Levy Dias....., Leurival Baptista - Mansueto de Lavor ___:_ Marco Maciel ·.:._
Mauro Benevides - Mário Covas - Meira Filho __:_ Nabor
Júnior- Nelson CarneirO -·Rachid Saldanha Derzi- Val- ·
mir Campelo -Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - .A lista de
presença acusa o comparecimento de 26 Srs. senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, imciamos nossós trabalhos.
9 Se~r~!á~io procederá à leitura do Exp~diente.

_? ~r. 1

É-lido o seguiOie:
EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRESiDENTE DA REPÚBLICA
De agradecim~nto de comunicações:
N' 158!91 (n' 297/91, na origem), de 20 do corrente referente à promulgação das Resoluções n~' 5 15 e 17 a 1'9 d
1991.
, e
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N> 159/91 (ri• 302191, na origem), de 20 do corrente; referente à aprovação da matéria constante da Mensagem da Presi· dência da ·República n' 157, de 1989.
Submeto à deliberação do Senado a escolha de nomes indicados para funções cujo provimento depende sua prévia aquiescência.
MENSAGEM N• 160, DE 1991
(n~ 304/91, na origem)
Excelentíssimos senhOres Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição, e com o dispOsto no art. 18, inciso I, e nos art's. 56
e 58 do Regulamento aprovado pelo Decreto n9 93.325, de
1"' de outubro de 1986, no art. 39, inciso I, alínea a, e no
art. 40 do Anexo I ao _Decreto n"' 99.578, de 10 de outubro
de 1990,_ tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas
Excelêticias esColha. que desejo fazer do Senhor Rubens
Ricupero, Ministro de Primeira Classe da Carreira de D~plo
mata, para exercer b cargo ·cte Embaixador do Brasil junto
ao Governo dos Estados Unidos da América.

a
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Cl}efe, substituto, do Departa~en_to das Américas,
1980/81.
.
Chefe do Departame_nto d_as Amérlc;a,s, i981185. Viena, Terceiro Secretário, 1963/64.,
Viena, Encarregado do Serviço Consular, 1964.
Viena, Segundo Secretário, 1964/66.
Buenos Aires, Segundo Secretário, 1906!69.
Buenos Aires, Chefe do Serviço de. Promoção Comercial,
1967/69.
Quito, Segundo Secretário, 1969/70.
Quito, Encarregado de Negócios, 1969/70.
·Quito, Primeiro SecretáriO, 1970f7i: · ·
Quito, Encarregado de Negócios,_ ~970171_.
W"ashington, Conselheiro, 1974/77.
_
_ _.
Genebra, DelegaÇão Permanente, Embaixador, 1987/91.
Comitiva do Ministro de Estado em visit:ã Ofidal à Argen~
~ ·
~ ·
tina, 1961 (membro). ·

XV Congresso da União Postal Universal, Vie"na, 1964
(membro).
Comissão Especial Brasileiro-Argentina d.e -Cpordena2. Os m~ritos do Embaixador" Rubens Ricup"ero, quê ção, Buenos Aires, 1968/69 (membro).
XI Reunião da Comissão Permanente Cio Pacífico Sul,
me induziram· a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada
·
função, constam da anexa informação do Ministério das Rela- Quito, 1970 (observador).
ções Exteriores-.
---:ILReunião Plenária da Comissão Mista Brasil-Equador,
Brasília, 21 de junho de 1991. -Fernando Collor.
~ Quito, 1970 (delegado).
Bienal de Paris, 1971 (comissário).
Â disposição do Ministro dãs Relações Exteriores do
INFORMAÇÃO
Equador em visita ao Brasil, 1971.
Curriculum Vitae:
Conferência Interamericana Especializada sobre a ApliEmbaixador Rubens Ricupero. _
cação da Ciência e Tecnologia ao Desenvolvimento da AméSão Paulo/SP, 1' de março de 1937.
rica__L_atina, Brasília 1 1972 (organiz~dor)._ _
Filho de João Ricupero e Assunipt8 J. Ricupero.
- Reunião da Comissão Mista Cultural Brasil- Guiana, BraCurso de preparação à carreira de diplomata, IRBr.
sflia, 1972 (membro).
Bacharel em Ciências-Jurídicas SoCiais, FI51USP.À disposição do Ministro das Relações Exteriore.s_de CosEstágio na AlBA, Viena.
ta Rica, em Visita aO Brasil. 1972.
Professor de "Teoria das Relações Internacionais" da
Reunião da Comissão Mista Cultural Brasil-Bélgica, 1972
Universidade de Brasília, 1979/83.
(membro).
Professor de "Integração Regional", da UniverSidade de
Reunião da Comissão Mista Brasil-Itá lia, 1972 (membro).
Brasilia, 1980/82.
·
Bienal de Veneza, 1972 (comissário).
Professor de "História das Relações Diplomáticas doBraMissão Preparatória da Visita do Ministro de Estado a
sil", do Instituto Rio Branco, 1980/87.
.
África, 1972 (membro).
Professor de "História Diplomática do Brasil", da UniMissão _incumbida_ de negociar Acordos Culturais e de
versidade de Brasília, 1980/83.
- Cooperação Técnico com países africanos, 1972 (membro).
Professor de "Problemas Diplomáticos ContemporâComitiva do Ministro de Estado em visita oficial a nove
neos", da Universidade de Brasília, 1982!83.
pafses da Ãfrica Ocidental, 1972 (membro).
Professor Emérito da Academia Diplomática do Peru.
Ill Reunião do Conselho Coordenador do Programa "O
Subchefe Especial da Casa Civíl da Presidência da RepúHomem e a Biosfera", Unesco, Washington, 1974 (delegado).
blica, 1986/87.
I e II Reuniões Preparatórias do Tratado de Cooperação
Assessor Especial do Presidente da República, 1986/87.
Amazónica, Brasília, 1977 (delegado).
Cônsul de Terceira Classe, 21 de fevereirO çle 1961.
Delegação negociadora por ocasião da visita ao Brasil
Segundo Secretário, antigüidade, 15 de outubro de 1964. do Presidente Hugo Banzer, da Bolívia, 1977 (membro).
Primeiro Secretãrio, merecimento, 30 de setembro de
-_Reunião dos Ministros das Relações Exteriores para assi1970.
natura do Tratado de Cooperação Amazónica, Brast1ia, 1978
Conselheiro, merecimento, 19 de janeiro de 1973.
(delegado).
Ministro de segunda classe, merecimento, 5 de abril de
Delegação- negociadora por ocasião da visita do Presi1978.
dente Carlos Andrés Perez, Venezuela, 1977 (delegado).
Ministro de primeira classe, merecimento, 16 de junho
·III Reunião Preparatória do Tratado de Cooperação
de 1982.
Amazónica, Caracas, 1978 (delegado).
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1961/63 ..
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Guiana, GeorgeAssessor do Chefe do Serviço de Relações com o Contown, 1979 (chefe).
__
.~
. -~gresso, 1961/63.
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Suriname, ParamaChefe da Divisão de Difusão Cultural, 1971/74.
ribo, 1979 (chefe).
Chefe da Divisão da América Meridional-II, 1977/80.
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I Reunião ·cta ComiSSão dé-C6otdenação Brasil-Venezuela, Caracas,l979 (chefe).
: . - _ ~-Missão Especial para representar o Governo Brasileiro
nas cerimónias oficiais de investidura de Sua Exteléncia o
Senhor Jaime Roldós no_cargo de PreSidente da República
do Equador, 1979 (membro).
. ·· ·
Conferência da ·comíssãô Mista Brasileiro-Francesa Demarcadora de Limites, Paris, 1979 6nembro).
.
~
Comitiva do Ministro d11s Relações Exteriores em visita
à Venezuela, 1979 (membro).
Comitiva do Presidente da República ein--Visita Oficiar
à Venezuela, 1979 (membro).
· -· ·
Conferência da Comissão Mista Brasilciro.:.Argentina Demarcadora de Limites, Brasília, 1979 (membro).
Conferência da CoroisSã_O MiSta Brasileiro:. Paraguaia Demarcadora de Limites, Brasilia, 1979 (membro).
Delegação negociadora por ocasião da visita ao Brasil
do Presidente Morales Bermúdez, do Peru, Brasília", 1979
(membro).
Comissão lntermini_sterial inCl,I.Ill_bida de defjní{uma política florestal para a Amazónia, 1979 (representante).
Conferência da Comissão Mista Brasileiro-Peruana Demarcadora de Limites, Brasília, 1980 (membro).
Conferência da Comissão Mista Brasileiro-Venezuelana
Demarcadora de Limites, Brasília, 1980 (me-mbro).
I Reunião dos Ministros das Relaç-ões ExteríOre-s -do Tratado de Cooperação Amazônica, Belém, 1980 (delegado).
Conselho de Admiriistf3ção-da Itaipu Binadonal,1982l83
(membro).
VI Confefência da Comissão- Mista Brasileiro-Francesa
Demarcadora de LimiteS; Brasília, 1981 (delegado~. ___ _
II Reunião da Subcomissão EconómiCa e Comercial-Bra.
sileiro-Mexicana, México, 1981 (chefe). _
Reunião do Grupo de Trabalho da Área Básica n~ 2 sobre
Recursos Hídricos e outros Recursos Naturais dos PaíseS -da
Bacia do Prata, Brasflia, 1981 (chefe).
_
XII Reunião Ordinária de M_inistro_s_ 4as Relações exteriores dos Países da Bacia do Prata, Santa Cruz de la Sierra
Bolívia, 1981 (delegado).
'
II Reunião de Cooperação Brasileiro-VeneZU.elána Brasflia, 1981 (chefe).
'
VI Reunião da Comissão Especial de Coordenação Cbile~
no-Brasileira (CEC), Brasília, 1981 (chefe).
Reunião-para Análise do Intercâmbio Comercial, Brasil
e Peru, Brasilia, 1982 (chefe).
II Reu~ião da ComiSSãO Mista Brasil-Trinidad-e-:-Tobago,
Port-of-Spam, 1982 (subchefe).
Missão para representar o Brasil nas cerimônias de posse
do Presidente da Colômbia, Bogotá, 1982 (membro).
Reunião do Grupo-de Trabalho da Área Básica n"'2 sobre
Recursos Hídricos e outros RecurSos Naturais dos Países da
Bacia do Prata, Brasflia, 1982 (chefe).
Missão para representar o Brasil nas cerimónias de posse
do Presidente da República Dominicánã~-São Domingos, 1982
(membro).
XIII Reunião Ordinária dos Chari.celeres dos Países da
Bacia do Prata, Brasília, 1982-(delegado do Brasil e Secretá.:.rio-Geral da Conferência).
III Reunião da Comiss;lo Mista B~asil-Costa Rica, São
José, 1983 (chefe).
·
I Reunião do Conselho de Cooperação Amazô_nica, Lima,
1983 (chefe).
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III Reunião da SubCOiriissão Económica e Comercial Brasileiro-:Mexicana, México, 1983 (chefe) .
.. XIV Reunião Ordinária de Ministros das Re1ações Ext.e- _
rioreS do~ Países da Ba..ci_a_ do Prata, Assunção, 1983 (delegado).
.
I Reunião da ComiSSão Mist-a Brasil-P-eru de-Cooperação
Amazónica, Brasília, 1983 (chefe).
_,
II Reunião de Chanceleres dp T~aúldÕ de Coopefação
Amazónica, Santiago de Cali, Colômbia, 1983 (delegado).
VII Reunião da Comissão Especial de Coordenação Bra-. __
sileiro-Chilena, Samiago, 1983 (chefe}.
Reunião da Sela preparatória à VI UNCT AD, Cartagena,
Colômbía, 1983 (delegado).
Fun~3Çáo Biena[ de São Paulo, 1983 (conselheiro). ·
Conselho CuradOr dã:Fundação·Nacional Pró-M~mória
(Secretaria do Património Histórico e· A:rtísticó NaciOnal)
1980/83 (membro). ·
·
·
Missão à posse d'o Presidente da República Oriental do
·
Uruguai, 1985.
Membro da Corriitiva do Presidente-eleito Tancredo Nev~s ef!I viag_ern ao ext_erior, 1985.
, _ , _
Memf;>ro das Comitivas do PreSidente da República em
visita a Montevidéu, 1985, à sede dàs Nações Unidas em NQv.a
Iorque, 1985, a Buenos Aires, 1985, a Lisboa, 1986~ ao Vatiç_ano, 1986, a Washingtq_q, 1986, a Cabo Verde, 1986, a Montevidéu, 1987, a Buenos Aires, 1987, ao México, 1987.
Ordem do Mérito Aeronáuüco, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Comendador, Brasil.
Ordem de Rio Branco, Grande Ofícial, Brasil.
Medalha Mérito Tamandaré, Brasil.
Medalha Santos numont, Brasil.
Ordem do Mérító, Oficial, Argentina:
Ordem do Mérito, Oficial, Áustria.
Ordem do Mérito, Oficial, Costa do Marfim.
Ordem do Mérito, Oficial, Togo.
Ordem do Mérito, Oficial, GabãoA
Ordem do Mérito,-Oficial, República dos Camarões.
Ordem do Mérito, Comendador, Equador.
Ordem Francisco Mir:anda, Comendador, Venezuela.
Ordem do Sol, Comendador, Peru.
Prêmio "Lafayette_ de Carvalho e Silva".
Prêmio Rio Branco e Medalha Vermeil, IRBr.
O Embaixador Rubens Ricupero se encontra nesta data
no exercício de suas funções de Embaixador, Chefe da Delegação Permanente do Brasil em Genebra.
Secretaria de Estãdo das Relações Esteriores, 21 de junho
de 1991. - Celina Maria Assumpção do VaJle Pereira, Chefe
do Departamento do Serviço Exterior.
rA- Comissão de_ 'Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
MENSAGEM N•161, DE 1991
(N• 305/91, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 52~ inciso IV, da Constituição, e de acordo çom o disposto no art. 18, inciso I, e
nos arts. 56 e sa, do Regulamento aprovado pelo Decreto
no 93.325, de 1? de oUtubro de 1986, no art. 39, in~_i_so I,
alínea a, e no art. 40 do anexo I ao Decreto n~ 99.578, de
-10 de Outubro de 1990, tenho a honra de submeter à aprovação
de Vossas Excelências.a. escolha, que desejo fazer, do Senhor
Celso Luiz Nunes Amorim, Min"iStro-de P~imeira Classe da.
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Carreira de Diplomata, para eiercei O ca-rgo de Embaixador,
Chefe da Delegação Permanente

9o _J?rasil em Genebra.

2. OS mérltõS_do- Embaixador Celso Luiz Nunes Amorim, que me induziram a escolhê-lo .para o cte_Sempen~o- des~a
elevada função_, constam da anexa mformaçao do Mtmsténo
das Relações Exteriores._ __
Brasnia, 21 de junho de 1991.- Fernando Collor.
INFORMAÇÃO
Currilum-Vitae:
Embaixador Celso Luiz Nunes Amorim.
Santos/SP, 3 de junho de 1942. .
. . ..
. ...
Filho de Vicente Matheus Amo~im e Beatriz Nunes AmO-rim.
.
_
Diploma de Pós""Graduação em Relações lnte;rnacionais,
Academia Diplomática de Viena. ,
____ - _
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
Diretor-Geral da Embrafilme, 1979/82.
Professor de Ciência Política e Relações Internacionais
na Universidade de Brasilia, UnB, 1977/79.
.
·
Re:Presentarite Titular do Ministério das Relaçõe_s Exteriores junto ao Conselho Nacional de Cinema (CONCINE).
Assessor cte CoOPeração e Programas EspeCiais âo Ministéri0-daCiêhCí3eTecnologia, 1985/~7. __ · -- ,_-~: ~-~ :· · _
SecretáriO Especial de Assuntos Internacion-ais --Ministério da Ciência e Tecnologia, 1987í88 .. ·
Tercefro -s-eCretário, 5 de fevereirO de 1965.
Segundo Secretário,_antigüidade,, ,3Ae no~em'?ro de 1967.
Primeiro Secretário; merecimento, tç de Janeiro de _197~.
ConselheirO, rllerecimento, 21 de Setembro de 1977.
Ministro de SegUnda Classe, merecimento, 26 de___junho
de 1980..
· ·.
Ministro:de Primeira Classe, rilúe,cjmento, 18-de deZembro de 1989.
Assistente do Chefe da Divisão ,da Europa· Ocidental,
1965.
Assistente do SecretáriORGerai-A.djunto para PlanejaR
mento Político, 1967.
·
À disposição do Assessor Especial do Ministro de Es~ado,
1975_
.
. .
Assessor do Ministro-de Estado, 1976/77.
Chefe da Divisão de Difusão Cultural, 1977/79.
Chefe do Departamento Cultural,1989/90. .
Chefe do Departamento EconómiCo, 1990/91.
Londres, Cônsul-Adjunto, 1968/69.
Londres, Segundo Secretário, 1%9/71.
Washington, OEA, Segundo Secreiário, 1972/73.
Washington, OEA, Primeiro SeCretário-; 19.73/74.
Washington, OEA, Encarregado de Negócios,_ 1973.
Haia, Ministro-Conselheiro, 1982185.
Haia, EíiCarregado de Negócios, 1983.
III Reunião ·do Grupo Misto de Cooperação Industrial
Brasil-Espanha, Madri, 1965 (membro).
..
.
Conferência sobre Desenvolvimento, Universidade de
·- .
Cambridge, 1969 (observador).
. .
Conferência- Interamericana EspeCializada sobre_ C1enc1a
e Teconologia (CACTAL), Brasilia, 1972 (assessor). .
II Período Ordinário de_Sessõe_s da Assembléia Geral
da OEA, Washington, 1972 (delegado). . .
LXVIII Reunião do Comitê Executivo da OPAS, Washington, 1972 (delegado-suplente).
.
Reunião de Técnicos Goverhament_rus-da CACTAL, WaR
shington, 1972 (delegado).
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III Período Ordinãrio de SessÕes da OEA, Washington,
. .
1973 (delegado). .
.
..
VIII Reunião Anual do CIES, Bogotá, 1973 (delegado).
·
XV Cepa!, Quito, 1973 (delegado).
, - •
. -·
LIV Sessão do ECOSOC, Nova Iorque, 1973 (delegado).
- Reunião do Comitê Diretivo Permanente dos Congressos
Interamericanos de Turismo, Washington, 1973 (representanR
te-suplente).
_
___-:_Reunião de Técnicos GOveiilamentais_ em Propriedade
Industrial, Washington, 1973 (delegado).
IV Reunião Ordinária da Cecon, Washington, 1973 (dele R
gádo).
.
II Reunião de Consulta da Cecon sobre Negociações CoR
merciais Multilaterais, Washington, -1973 {delegado).
II Período de Reunião da Comissão Especial para aReesR
truturaÇão do Sistema Interamericano, Washington, 1973 (delegado).
III Reunião Extraordinária da Cecon, Washington, 1974
(chefe).
.
•
IX Reunião Anual do CIES, Quito, 1974 (delegado).
IV Período Ordinário de SeSsões da Assei.nbléia Geral
da OEA, Atlanta, 1974 (delegado).
____ Colóquio sobre Aspectos Legais da Cooperação InteraR
mericana, Georgia, 1974 (participante).
VFeríoâo-úe ReUnião da Comissão Especíãl pará a Reestruturação do Sistema lnteramericano, Washington, 1974 (delegado). .
.
XV Reunião de Consulta dos Chanceleres Amencanos,
Quito, 1974 (assessor).
.
Seção Preparatória do Grupo de- Trabalho sobre Empresas Transnacionais (Novo Diálogo), Washington, 1974 (delegado). .
..
. .
SubChefe da Delegação Brasileira na II Conferência de
Ministros Encarregados da Aplicação da Ciência e Tecnologia
ao Desenvolvimento na América Latina e Caribe -CASTA-::
· LAC II, Brasilia, 1985.
· Chefe da Delegação Brasileira no Encontro de Funcionários GCivemamentais, Cientistas e Empresários do Brasil
e da Argentina, vinculados à área de Biotecnologia, Argentina, 198).
·
.
.
.
Membro da Delegação Brasileira na Reunião Ministerial
das partes contratantes do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio- GATT, Punta dei Este, 1986.
Membro da Delegação Brasileira nos entendimentos com
o Governo dos Estados Unidos, sobre. assuntos do relacionaR
menta económico-comercial, Paris, 1986.
Chefe da Subcomissão Intergovernamental Brasil-URSS
de Cooperação Comercial, Económica, Cient(fica e Tecnológica, Brasília, 1986.
_ _ _ _
Chefe da MissãO do Ministério da Ciência e Tecnologia
para entendimentos .com autoridades do govemo_da República
Democrática Alemã e República Popular da Hungria, 1988.
. __ .-_Participação na Tokyo Roundtable on Informatics RevoI.ution organizada pela North-South Roundtable for Internacional Develompment, Japão, 1987.
Chefe da Delegação Brasileira na VII Reunião da Comissão Mista Culturãl Luso-Brasíleíra, 1989.
-- p;êlnio Rio Branco, Medalha de Vermeil, IRBr.
G_rªnde Oficial da Ordem de Orange-Nassau, 1985.
--~--Grande Oficial da-Ordem do Rio Branco,-1989.O Embaixador Celso Luiz Nunes Amorim se encontra
nesta data no exercício de suas funções àe Chefe do Departamento Ecoitómico do Ministério das Relações ExteriOr-es.---
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Secretaria de Estado das Relações Exteriores. 21 de junho
de 1991.- Cetina Maria Assumpção do Valie Pereira, -Chefe
do Departamento do SerViço Exterior.
(À Comissão de Relações E~teriorese Defesa Nacional.)
Submetendo à deliberação do SenadD a escolha de nome
indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia
aquiescência:

MENSAGEM N• 16Z, DE 1991
(o• 307/91, na origem)
·
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do artigo 128, § 1'\ da ConstituiÇão Federal,
tenho a honra de submeter â elevada apreciação de Vossas
Excelências o nome do Doutor Aristides Junqueira Alvarenga, para ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da
República.
Brasília, 24 de junho de 1991. -Fernando Collor.
CURRICULUM VITAE
I - Dados pessoais

Nome: Aristides Junqueira Alvarenga
Filiação: Luiz de Melo Alvarenga e .f..lice Junqueira Alvarenga
Local e data de nascimento: São João_ dei Rei/MG, erri
2-3-42.
Estado civil: casado
Nome do cônjuge: Rosely de Oliveira Atvarengã:
Filhos: Lúcio de Oliveira Alvarenga -15-1-81 e Mário
de Oliveira Alvarenga -4-5-84.
.
··
Endereço residencial: SQS 316, bloco F, ap. 603:.... Fone:
245-2703
Endereço de trabalho: Procuradoria-Gerãl da República
-Av. L-2 Sul, Q. 603, lote 23- Fone: 313-5:320
·
II - Documentos de identidade

Carteira de Identidade: RG 12.238.299-SSP/SP_~ em
23-1-78.
Certificado de ReséíVista: n• 332.149 -· Séiie C - 4•
RM-ll•CR
Título de Eleitor: n• 450.120/38, 1• Zona, 144• Seção,
Brasília/DF.
CPF n' 004.715.931168
Pasep n' 1.004.395.438=0
III -

Histórico escolar

Curso primário: Grupo Escolar "João dos Santos" de
S. João dei Rei, MG (1949/1952).
Curso dê Humanidades: Seminário Menor de Mariana/
MG (195311958).
.
__
Curso de Filosofia: _incompleto~ no Seminário Maior de
Mariana/MO (1959/1960).
Curso de Bacharelado: F~culrutde de Direito da Universidade Federal de Minas Gerai_s,-Com sede em. Belo Horizonte
(1963/1967), havendo colado grau em 10 de dezembro de 1967.
Curso de Pós-Graduação: em nível de mestrado, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (1974/1975),
~
sem defesa de tese.
IV - Aprilvação em concursos públicos
1966- Estagiário Acadêmico de Direito, do Estado de
Minas Gerais-.
1968- Promotor de Justiça do Estado de Goiás, logrando aprovação em primeiro lugar.
1973- Procurador da República.
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V - Dados funcionais
-Chefe do Pessoal da Maternidade Odete Valadares,
e~_

Belo Horizonte-MO (setembro de 1962 a setc.:_mbro de
1968).
·__._ Diretor do Departamento Jurídico da Federação dos
Trabalhadores Cristãos de Minas Gerais (1967 a ·setembro
de 1968).
- Promotor de Justiça nas comarcas goianas de Santa
Ltõ.t de Goiás, Porangatu, Palmeiras de Goiás e Goianésia
(de outubro de 1968 a 7 de novembro de 1973).
-À disposição do Departamento de Polícia Federal, em
Goiás; durante o primeiro semestre de 1973.
-Chefe de Gabinete da Secretaria de Segurança Pública
do Estado de Goiás, ae agosto a 7 de novembro de 1973.
-.Procurador da República, em São Paulo, a partir de
7 de novembro de 1973, com atuação junto às Varas da Justiça
Federal especializadas em matéria penal.
-Designado pelo Procurador-Geral da República para
ter exercício junto à Procuradoria-Geral da República, para
emitir pareceres em matéria penal, perante o Supremo Tribunal Federal (junho a novembro de 1978).
-Removido, ex officio, para a Procuradoria-Geral da
República, em Brasília-DF, para emitir pareceres em matéria
penal, perante o Supremo Tribunal Federal (junho de 1979
a 13 de maio de 1983).
........ Designado pelo Procurador-Geral da República para
funcionar na ação penal relativa ao homicídio praticado contra
o Pmcurador da República, Pedro Jorge de Melo e Silva,
perante a 1' Vara da Justiça Federal, -Seção Judiciária do
Estado de. Pernambuco (junho de 1982).
---Nomeado para o cargo em comissão de Subprocurador-Geral da República, por decreto do Presidente da República, publicado no DOU de 13 de maio de 1983, passando
a oficiar junto à Terceira Turma do Tribunal Federal de Recursos, até fevereiro de 1987.
Designado, em janeiro de 1986, pelo Procurador-Geral
-da República para oficiar junto à Quarta Turma do Tribunal
Federal de Recursos, cumulativamente com o ofício junto..,
à Terceira Turma, até fevereiro de 1987.
_ -Designado, em 3 de fevereiro de 1987, pelo ProcuraÇlor-Geral da República, para Secretário de Coordenação da
Defesa da Ordem Jurídica do Ministério Público Federal, nos
termos do art. 28 do OyGreto n"~93.840, de 22-:12-86, permanecendo em exercício até junho de 1988.
- Designad9, .em 5 de fevereiro de 1987, pelo Procurador-Geria.! da República, para oficiar perante a 1~ Seção do
Tribunal Federal de Recursos, permanecendo em exercício
até 27 de abril de 1987.
-Designado, em 27 de abril de 1987, pelo ProcuradorGeral da República, para oficiar junto â 1• Turma do Supremo
Tribunal Federal e para substituir o Procurador-Geral da República, em caso de ausência ou impedimento.
-Promovido por merecimento, em março de 1988, ao
cargo de Procurador da República Especial, hoje denonl.inado
Subprocurador-Geral da República, cargo efetivo e não mais
em comissão.
~Designado em 28 de junho de 1988, pelo Procurador-Geral da República, para exercer as funções de Vici:-Procurador-Geral da República; para oficiaf- em processos de
cOmpetência do Supremo Tribunal Federal; para supervisionar-a: atuação do Ministério Público Federal em processos
penais, junto ao Supremo Tribunal Federal e para submeter
â aprovação do Procurador-Geral da República a manifes-
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tação do Ministério Público Federal__e_m _que se ponham em
causa questões novas de inconstitucionalidade ou de interpretação constitucioTial.
-Nomeado para o cargo de Procurador~ Geral da República, para mandato de dois anos, com posse em 28 de funho
de 1989.
VI- Experiência docente
Professor de Legislação Aplicada e Organização Social
e Política Brasileira, no Curso Técnico de Contabilidade do
Colégio Estadual de Goianésia, Goiás (1971 a 1972).
Aulas no Curso de Estágio da Faculdade de Direito das
Faculdades Metropolitanas Unidas, São Paulo-SP (1974).
Professor convidado para ministrar ·aulas de Polícia Fazendária na Academia Nacional de Polícia, em Brasnia-DF,
referente ao Curso de Agente de Polícia Federal (1982).

·:Professor colaborador do Centroo··cte Ensino Unificado
de Brasília - CEUB, disciplina D"ireito Processual Penal
.
.
(198211985).
VII - Participação em comissões examinadoras de concursos públicos
Designado pelo Ministro-Presidente do Tribunal Federal
de Recursos para- cdfnpor a- comlSSãó-do Concurso público
destinado ao provimento dos cargos, ·pfiVãtivos de bacharel
em Direito, da Classe "A", da Ca(ego-ria de Técnico Judiciário, do Quadro Permanente da Secretaria" do Tribunal Federal
de Recursos-(1980).
Contratado pela Diretoria do Péssoal CiV1t" da Ma-rinlúi
para elaborar prova para contursd interno de ascensão funcional para Assistente Jurídico, realizado pelo Ministério da Marinha (1981).
Membro da Comissão Examinadora do Concursó Público
para provimento de cargos de Procurador da Faz:e_nda Nacional, realizado pela Escola de Adminis-tração" Fazendária -~
ESAF, em 1981(1982. ..
..
. -. ·-· - ..
Membro da Comissão ExaminaOOra do- 6n Concurso Públic~ para provimento de cargos de Procurador da República,
realizado pela Procuradoria-Geral da República, em 1983.
Membro da Comissão Ei::aminado:ra do 8~> Concurso Público para provi~ento de cargos de Pi=Ocurador da República,
realizado pela Procuradoria-Geral da-República, em 1987.
Membro da Comissão ExaminadOra do 9Q Concurso Público para prõvirn.ei:tto de ~rgos de Piocurador da Repúb"tiCa,
realizado pela Procuradoria-Geral dã-RepiíOfica, em 1989.
Presidente da ComiSsão -Examinadora do 10~ Concurso
Público para provimento de cargos de Procurador da República, realizado pela Procuradoria-Gera] da República, em
1990/91.
Membro de comissões examinadoraS de divei-sos concursos públicos realizados pela Esaf, desde 1983 até hoje, para
provimento de cargos tle níveis superior e médio em-Tribunaís
Regionais Eleitorais, Tribunal Federal de Recursos etc~
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"Da Imputabilidade" e "Do Concurso de Agentes", em
ciclo de palestras promovidas pelo Departamento de Polícia
Federal sobre a nova Parte Geral do Código Penal (Lei n"'
7.20W84), em que foram, também, conferencistas, sobre outros temas, os professores: Ministro Francisco Rezek, do Supremo Tribunal Federal; Desembargador Luiz Vicente Cernicchiaro, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal; Francisco de Assis Toledo e Claúdio Lemos Fonteles, do Ministério
Público Federal (1985).
· ··
"O Mini~tério Público e a Defesa do Consumidor", palestra proferida, como representante do Procurador-Geral da
República, no auditório da Secretaria de Planejarnento do
Estado de Minas Gerais, por ocasião da abertura do Seminário
sobre "Consumidor e Constituinte", promovido pelo Procon/
MG (outubro de 1985).
·
""Criminalidade Económica", palestra proferida, corno
representante do Procurador-Geral da República, no Seminário sobre Mercado de Capitais, patroCinado pela Comissáo
de Valores Mobiliários e destinado à Magistratura e ao Ministério Público do Estado do Pará (dia 12 de setembro de 1986,
Belém), bem corno outras sobre o mesmo tema em várias
--capitais.
AuJa inaugural na Escola Superior do Ministério Público
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, sobre o terna: •'As
Liinitações Constitucionais dos Três Poderes e o Papel do
Minisrêrio Público" (agosto/1990).
Aula inaugui'aJ da Escola Superior do Ministério Público
do Distrito Federal, sobre o tema: "'O Novo Perfil Institucional
do Ministério Público" (1991).
Diversas palestras em congressos e encontros de Ministério -PúbliCO sobre o novo perfil instituci6ifal do Ministério
Público (1990/1991).

X- Participação em conselhos, comissões e grupos de
trabalho
_ Membro do Conselho Superior de Censura, como representante do Ministério Público Federal (1982 a maio de 1983).
Presidente da Comissão instituída pelo Ministro da Justiça
para elaborar anteprojeto de lei disciplinando a competência
da Polícia Federai, prevista na segunda parte da alínea c do
inciso VIII do artigo 8• da Constituição Federal (setembro
de 1983).
Presidente do Grupo de Trabalho, instituído pelo Procurador-Geral da República, para oferecer sugestões que permitam disciplinar, por portaria, a forma e os mecanismos da
atuação do Ministério Público Federal em fãce da Lei ri"'7 .347,
de 24 de junho de 1985, que dispôs sobre a ação civil pública
de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente,
ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estéticO,
históriCO, hlrfstico e paisãgfs-tico (agostO- de 1985).
.. __ Membro ~fetivo, como representante-do Ministério-Público, do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, desigVIII - Participação em comissão julgadora de concurso
nado pelo Presidente da repúblíca (agosto de 1985/junho de
de monografia jurídica
Presidente da _Comissão Jufgadora dO-Concurso "Miguel 1987).
Membro do Grupo de Trabalho, instituído pelo Ministro
Cerqueira", promovido pela Associação Goiana do MinisM
tério Público, a que concorreram promotores p6bJicos de vá- da Justiça, para elaborar o regulamento do Fundo Criado
pela Lei n' 7.347/85 (novembro de 1985).
rias unidades da Federação, constando como tema "Dolo
Membro do GrupO de Trabalho, instituído pelo ProcuraEventual -Culpa Consciente: Límftes'; (1980).
· ·
dor-Geral da República, destinado à elaboração de proposta
IX - Palestras proferidas
de anteprojeto de lei orgânica do .Ministério Público da União
"A Competência Criminal da Justiça Federal de Primeira
(novembro de 1985).
Instância" na F~culdade de Díi"eito de Colantina, ES:pfritO _
Membro suplente do Conselho Federal de Entorpecentes,
Santo (1978).
na qualidade de Jurista (abril cje 1987).

DIÁRIO DO ~CONGRESSO NACIONAL (Seçllo 11)

Junho de 1991

Presidente da Comissão de Juristas constituída, em 8 de
março de 1989, pelo Ministro da Justiça, para promover exame
de sugestões e revisão final do Anteprojeto do Código. de
Defesa do Consumidor, a ser enviado como colaboração ao
Congresso Nacional.
XI - Artigo publicado
"Crime de Sonegação Fiscal", Folha da Tarde, São Paulo,
Edição de 3 de junho de 1977, p. 9.
Xll - Obra publicada
"A Competência Criminal da Justiça Federal de Primeira
Instância", Saraiva. São Paulo, 1978.
XW- Condecorações
_
~
1. Comendador da Ordem do Mérito Militar (25 de
agosto de 1984).
2. Grão oficial da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho (11 de agosto de 1986).
~.
3. Grande Oficial da Ordem do Mérito Forças Armadas
(25 de julho de 1989).
~- _
_~
__,
4. Grão Cruz da Q:c_d~t;n elo M~rito Judiciário do Traba.~
lho (11 de agosto de 1989).
_
. ·
• - -5. Grande Oficial da Ordem do Mérito Militar (25 de
agosto de 1989).
.
,
6. Grande Oficial da Ordem do Mérito Brasilia (20 Q.e
abrilde1990).
~~
_ _ _ __
7. Grão Mestre da Ordem do Mérito A-eronáutico (12
de setembro de 1990).
.
~-·.
•
8. Cidadão honorário de Belo Horizonte (19 de novembro de 1990).
_
-~
9. Colar do Mérito do Ministério Público (14 de março
de 1991).
.. _-~
~ ~
~
10. Grão Cruz da Ordem do~Mérito .Judiciário Militar
(1• de abril de 1991)._
(À Comissão de ConstituiçáQ~. Justiça e Cidadania.)

OFÍCIO
DO MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO
E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
N~ 84/91, de 20 do corrente, encaminhando escJarecimentos prestados pelo MinistériO dó Tráb3.lh6 e da Previdência Social sobre quesitos constantes do Requerimento n~
122, de 1991, do Senador Mário-Covas.
Encaminha-se _cópia ao requerente.

AVISO
DO SECRETÁRIO-GERAL-DA PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA
...
N~ 543/91, de 19 do corrente, encaminhando esclarecimentos prestados pelo Ministério da Econpmia_, Fazenda _e_
Planejamento sobre os quesitos constantes do_ Requerimento
n~ 127, de 1991, de autoria do Senador Valmir_Çampelo.
Encaminha-se cópia ao requerente

PARECERES
PARECER N•196, DE 1991
Da Comissão de Constituiçao, Justiça e Cidadania sobre
o Projeto de Lei da Câmara n• 59 1 de 1987 (n• 255, de
1987, na Câmara dos Deputados) que Hdispõe sobre a
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obrigatoriedade de_ abertura de concurso de projetos arquitetônicos para edifícios públicos do Governo Federal
e dá outras providências".
_ Relator: Senador José Eduardo.
Vem a_exame da Camisão de Constituição, Justiça e.Çidadania-, por decisão da Presidência d_o Senado Federal, o projeto de lei da Câmara que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de abertura de concurso de projetos-arqu-itetónico-s para edifícios públicos do Governo Federal e dá outras providências",
para que seja apreCíado em face das disposições da nova ConstituiçãO Federal.

O ilustre autor da proposição, Deputado Adylson Motta,
produziu a seguinte justificação:
"Há mais de 80.000 (oitenta mil) arquitetos subempregados no Pafs, sem contar os 300.000 (trezentos mil) engenheiros, com mais da metade nas mesmas condições.
Há muitos decênios que não- se faz maiS co-ncursOs de
projetas quer arquitetônicos, quer de graÕ.des estruturas,
obras de arte nas vias de transporte e nas cidades. Os
viadutos são projetados por escolha política dos administradores da ocasião, sem cálculos supervisionados, o que
tem provocado desastres fatais.
_
~----É preCiso retomar esse procedimento democrático para
valo:r;-izar os profissionais, arquitetos- e engefnheíros. Em
Brasília, por exemplo, as centenas de prédios públicos
foram feitos por escolha direta de profissionais, sem con-- -cul'S<Yptíblicó de projetas. O mesmo ocorre em São Paulo,
Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Belém,
Manaus e mais de 200 (duzentas} grandes cidades brasileiras."
Na Câmara dos Deputados o projeto mereceu parecer
e_.p1 plenário, em face da urgência requerida, pela constituciOnalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação. Foi aprovado na sessão de 4 de dezembro de 1967.
Cabe a esta comissão examiná-lo nos termos do artigo
101, inciso I, do Regimento Interno, quanto a sua constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade.
Nos aspectos acima referidos não vemos qualquer óbice
à aprovação do projeto.
A Constituição, em seu art. 37, inciso XXI, determina
a__contratação_ de obras, serviços, compras e alienações mediante__ processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes, com as exigências de
quaHficação técnica e "económica-indispensáveis a ganinfía do
cumprimento das obrigações. SãO ressalvados apenas os casos
especificados na legislação.
Trata-se de obrigar a administração: federal d_ireta, indi- reta e fundações mantidas pela União a realizar concurso
aberto a profissionais habiHtados e registrados nos Conselhos
Regionais, para escolha de projeto arquitetónico destinado
a cOnstrução de edifíci'?S_Ecúblicos.
_
_
É medida de toda a conveniência e compatível com o
referido disPositivo constitucional.
-Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câma_ra
n• 59, de 1987.
Sala da Comissão, 19 de junho de 1991. -Nelson Carneiro, Presidente- José Eduardo, Relator- Wilson Martins
- Cid Sabóia de Carvalho - Oziel Carneiro - C~rlos Patrocínio .:._ Josaphat Marinho - José Fogaça - Amir Lando
- Elcio Álvares - Jutahy Magalhães - Francisco Rollem~
berg.

~--

----~

- - - - - - -
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PARECER N• 197, DE 1991
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre
o Projeto de Lei da Câmara n• 23, de 1988 (n• 406/88,
na origem), que "incorpora terrenos da União Federal
ao Património da Cohab-RJ para loteamento e venda aos
flagelados das enchentes do Estado do Rio de Janeiro".
Relator: Senador José Fogaça
O projeto de lei sob exame, _de autoria da Deputada
Sandra Cavalcanti, foi aproVado na Câmara dos Deputados
em 28 de março de 1988 e remetido a esta Casa para fins
de revisão.
Pelo projeto,-"ficam incorporados ao" patrimônio da Cohab-RJ os terrenos não utilizados pertencentes aos ministérios,
autarquias e entidades federais públicas, situados ao lc:mgo
de vias de acesso_fácil, para que sejam loteados e vendidos,
a prazo, a preços populares, para os atuais m.oradores ~as
favelas situadas nas encostas das cidades do Rto de Janeiro
e nas n{argens de rios, lagoas, canais, vias férreas e rodo~as".
Determina, ainda, que "a incorporação. deverá estar efe.hva~a
no prazo máximo de 60 (sessenta) dtas após a pubhcaçao
da leiu.
É inegável o mérito deste projeto que visa a assegurar
medidas concretas de atendimento à população flagelada do
Estado do Rio de Janeiro.
Examinado quanto aos aspectos de constitucionalid~de,
juridicidade e técnica legislativa, concluímos que o ProJeto
de Lei da Câmara n• 23, de 1988, atende satisfatoriamente
a tais requisitos exigidos, razão por que nos manifestamos
- favoralmente à sua aprovação.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1991. -Nelson Carneiro, Presidente- José Fogaça, Relator- Francisco ~ollem
berg - Eduardo Suplicy - Elclo Álvares - José Paulo Biso!
- Cid Sabóia de Carvalh.o - Carlos Patrocínio - Oziel Car·
neiro - Wilson Martins - Jutahy Magalhães - Maurício
Corrêa - Josaphat Marinho.
PARECER N• 198, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de
Lei da Câmara n• 121, de 1990 (n• 1.169-B, de 1988, na
Casa de origem), que "Dispõe sobre a retirada e transplante de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, com
fins terapêuticos e científicos, e dá outras providências.''
Relator: Senador Francisco Rollemberg
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre Deputado
e médico Carlos Mosconi, provém da Câmara dos Deputados,
onde logrou a sua aprovação dentre 9 (nove~.Pr?P?Stas_que
tinham o mesmo escopo, isto é, fazer cumpnr o dtsposttivo
constitucional contido no§ 49 , do art. 199, que reza:
"Art. 199. . .................................................... .
§ 49 A lei disporá sobre as condições e os requisitos
que facilitem a remoção de órgãos, teci~os e substâncias
humanas para fins de transplante, pesqutsa e tratamento,
bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue
e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.''
Em consonância com o dispositivo constituciõllal supracio projeto de lei estabelece condições e requisitos que
"facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas
para fins de transplante, pesquisa e tratamento"~ o que pode
ser verificado em seu art. 39 que assim expressa:
tado~
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"A retirada de uma ou várias partes do corpo post
m01·tem, para os fins referidos no art. 1? desta lei, poderá

ser feita de toda a pessoa maior de idade e juridicamente
capaz, que não tenha durante a vida se manifestado oficialmente em contrário."
Da mesma fofma que facilita a retirada de partes do
corpo para fins terapêuticos e científicos, conforme o manda
a Constituição, o autor do projeto de lei teve o cuidado de
cercar sua proposta de todas as cautelas, de forma a impedir
abusos em tais procedimentos.
Assim é que se resguarda a constatação da morte clínica
de todas as exigências, inclusive pela irreversibilidade da morte
encefálica. Exige exame complementar, sem especificar o tipo
deste, para servir de prova inconteste da morte cerebral, portanto, para servir de base também para o atestado médico
do fato. Sabemos hoje que tal exame é o eletroencefalográfico
que, todavia, amanhã, pelo avanço tecnológico, poderá ser
substituído por outro tipo de exame, mais sl.inples e com a
mesma precisão. Não ficará a lei obsoleta, pois o novo exam_e
complementar atenderá, necessariamente, às suas exigência-s.
Outra garantia prevista no projeto de lei em pauta é
a obrigatoriedade de que os procedimentos de retirada de
órgãos somente sejam feitos em instituições iâôneas, devidamente cadastradas e acessíveis, portanto, à fiscalização do
Ministério da Saúde, conforme o estabelecer a regulamentação do Poder Executivo.
_ __
_'
O projeto de lei vai mais além ao abordar a questão
da doação de órgãos, tecidos ou partes do corpo vivo, só
a permitindo para fins humanitários e terapêuticos e limitada
ao núcleo famíliar coibindo o escandaloso, mas infeJizmente
real, tráfico de órgãos para transplantes, decorrente de sua
pouca disponibilidade para essa finalidade. Assim é que somente os mais abastados têm acesso a esse mercado__negro.-À guisa de comparação e exemplo, citemos os transplantes_
renais. Enquanto que, no Brasil, cerca de 80% (oitenta por
cento) destes são o-riundos de doadores vivos, na Europa a
cifra inverte-se, procedendo apenas 10% (dez por cento) dessa
fonte, sendo os demais 90% (noventa por cento) provenientes
de cadáveres.
Sem nos alongarmos demasiadamente no assunto, mencionemos, de igual maneira, a questão dos transplantes de
córnea. Embora tenha merecido mais esforço promocional
para a sua doação voluntária, temos utilizado, no Brasil, de
córneas importadas da Coréia. Conquanto sejam gratuitas,
há que se pagar as despesas de acondicionanleiito e transporte.
Seriam os coreanos mais generosos que os brasífeiroS oU faltam-nos~ justamente, melhor organização social e legislação
mais atualizada que acompanhe os avanços científicos, culturais e tecnológicos?
_ _
Temos hoje no País suficiente aparato tecnológiCo e-profissioitais de inexcedível preparo científico e técnico para a
realização dos mais coil)plexos transplantes. No entanto, tal
potencial jaz desperdiçado - e porque não dizer frustra-do
-diante da pouca disponibilidade de doações voluntárias.
Por outro lado, grand.e contingente populacional sofre
aflito nos corredores de morte de nossos hospitais, aguardando
tão-somente a oportunidade de um transplante que lhes permita viver. Outros tantos, pacientes renais crónicos, padecem
as agruras da hemodiálise, de custo tão elevado para a Previdência Social, quando cerca de 60% (sesenta por cento) deles
poderiam libertar-s_e pelo transplante renaL Contudo, apenas
i O% (dez por cento) das necessidades com chances são atendidos an-ualmente.
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A comunidade médica, científii;ã

e· a ·grande legião

dos

enfermos estão aí a redama_r_ m:edidas _a_ serem írilplementadas

pelo Estado, visando solucionar este relevante problema de
saúde pública; tão importante-que mereceu, -dos legisladores
constituintes, sob os aplausos da opinião pública, a referência
constitucional para a sua regulamentação. Os veículos de comunicação não cessam_ de cobrar medidas legais e concretas
neste senfido, fazendo voz dos anseios populares.
O presente projeto de lei atende aos objetivos do § 4'' do
art. 199 da Constituição, tendo sUa ela.boraçao obedecido aos
necessários c:uid_ados técni"cos e éticos, que a maté_ría nele
tratada exige. Nele não encontramol:: qualquer motivo para
reparo, eis que também está conforme_as normas_ constitu~
cion3iS, -legais e de boa técníca-legislativa.
-Desta forma, o nosso parecer é pela sua aprovação, na
íntegra, no que esperamos ser acompanhados pelos eminentes
membros desta comissão.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1991. - Almir Gabriel, Presidente- FranciscQ RoUemberg, Relator---:-_ L_uc_ídio_
Portella - Epitácio Cafeteira - Nabor Júnior - Lavoisier
Ms.ia - Jutahy Magalhães - Afonso Camargo - Wilson
Martins - Coutinho Jorge - Chagas Rodrigues - Nelson
Wedekin - João Rocha ~ César_ Dias_ - José Paulo Bisol·
- Mansueto de Lavor - Antônio Mariz -- Garibaldi Alves
Filho.
PARECER N~ 199, DE 1991
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre 0 Projeto de Lei da Câmara n~ ll,_de 19_99 (_Ii'1_":J~~12-B,
de 1989, na Casa de origem), que "Altera a Lei n9 91,
de 28 de agosto de 1935, que determina regras pelas quais
são as sociedades declaradas de utilidade pública".
Relator do vencido: Semidor Carlos Patrocínio
O projeto· de_lei sob exame, aprovado na Câniara dos
Deputados, visa a alterar a alínea b do_ art. 1~ da Lei TI 9 91,
de 28 de agosto de 1935,
Na justificação, o autõr do projeto declara que o objetivo
a ser alcançado era a redução do prazo de funcionamento
das sociedades, de três para um _ano, para que possam pleitear
a declaração de utilidade pública, por entender que a vitalidade e honestidade de propósitos de uma instituição podein
ser aferidas perfeitamente em doze meses.
Analisando o assunto, pudemos constatar que a lei vigente não estabelece qualquer prazo de funcionamentO das entidades para a declaração de !.l.tilidade pública, exigindo, tão-somente, que estejam em efetivo funciotiámento e sirvam desinteressadamente à coleti.Vidade. A exigência dos três anos decorre do Decreto n~ 50.517, de 2 de maio de 1961, que regulamentou a le1, após Virife e-seis anos de sua vigência.
O prazo estabelecido pelo citado decreto, entretanto, nos
parece inteiramente razoável pará se eVifãr uma série de problemas. A prudência recOmenda que entidades fundadas com
fins altruístas passem pelo crivo do tempo antes de se_ lhes
atribuírem privilégios cOmo o da declaraçãO _de u_tilidade pública.
Sabe-se que o momentâneo entushsmo de grupos de pessoas freqüentemente c_ulmina com a fundaçãc;> de sociedades,
as quais, após um- curto período de tempo, se desintegram.
O teste da tempo evita igualmente a proliferação de entidades
fundadas como instrumento de se faze_! _política.
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Desse modo, concluímos que não há razão para se modificar a lei vigente e conseqüentemente, manifestamo-nos peJa
rejeição ao Projeto de Lei da Câmara n9 11, de 1990. .
Sala das Comissões, 24 de abril de_1991._- Nelson Car:n,eiro,
Presidente -Carlos Patrocínio, Rdator- Chagas Rodrigues
- Oziel Carneiro - Josaphat Marinho - Antônio Mariz
- Mãglio Bacelar .:_~ Ga~lbaldi AlVes - -W'nSõn Martins Jutahy Magalhães - Elcio Álvares - Francisco Rolleritberg
- Pedro Simon.
'VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, do Sr.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG

Vem ·a esta co~~ss~o. para exame, o Projeto -de Lei n"
11, de 1990 (n" 3.612-R de 1989), que altera a alínea b, do
art. 1" da Lei n" 91, de 28 de agosto de 1935. A niferida
lei, que "Determina regras pelas quais são as sociedades dec1a~
radas de utilidade pública", exige, como um dos requisitOs
para a declaração, que as socledades- "estejãm em efetivo
funcionamento e sirvam desinteressadamente à coletividade".
-A alteração proposta visa a completar tal exig~ncia, estab_elecendo período mínimo de um ano de efetivo funcíonamento,
e exigindo, também, a obtenção, por parte da sociedade, da
declaração de utílidad_e pública municipaL
Na Câmara dos Deputados, o projeto obteve aprovação
por unanimidade da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e, após aprovada sua redação final, foi enviado ao Senado Federal.
~a sua justificação, argumenta o nobre autor da proposição.
Deputado Nelson Seixas, que o período exigidO pelo Decreto
n" 50.517, de 2 de maio de 1961, que regulamenta a Lei n~
91, de 3 anos, para que as sociedades possam ser declaradas_
de utilidade pública, é muito longo e pode_ ser reduzido para
um ano. Segundo o ilustre deputado, o período de um ano
para comprovação de_efetivo funcionamento é suficiente para
analisar a vitalidade e a honestidade de propósitos de uma
instituição junto ã comunidade.
Não temos nenhuma objeção a fazer quanto ao aspecto
---jurídico-constitucional da iniciativa, e entendemo-la conveniente e oportuna. De fato, o período di! um ario é perfeítamente razoável para que se verifique a atuação da instituição
junto à comunidade. ~ste prazo torna perfeitamente possível
a análise da honestidade dos propósitos da sociedade,
Ante o exposto, opinamos pela aprovação da medida.
Sala das ComisSões-, 24 de abril de l991. - Senador
Francisco Rollemberg: . . -

. PARECER N• 200, DE 1991
Da Comissão de Constituição; Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 55_, de 199_0, que "Dá
nova redação ao aftigo 33 da Lei n~ 4.13"7, de 10 de setembro de 1962, que regula a repressão ao abuso do poder
económico".
Relator: Senador Maurício Corrêa
Originário do Poder Executivo da União. vem a exame
desta_cornissão, após apreciação pela Câmara dos Deputados,
onde permaneceu inalterado, o Projeto de Lei n" 55, de -~990,
que "Dá nova redação ao artigo 33 da Lei n 9 4.137, de 10
de setembro de 1962, que regula a repressão_ do abuso do
poder económico".
A proposição em comento pretende alterar o art. 3.3 da
SJJpracitada lei, acrescentando-lhe parte final à alínea b, e
os parágrafos 19, 2~, 39 e 4~, objetivando dar aos indiciados
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por prática de a tos que configurem abuso do poder económico,
assim considerados pelo Conselho Administrativo de Defesa
EconómiCa - CADE, a- prerrogatiVa· de, ao ser --notificado
da instauração de processo administrativo em que-fígili'e como
réu, oferecer ConipromissO de cessação da prática que motivou
a instauração do_ processo, o qual, sendo aceito, dará lugar
à suspensão do processo e à adoção de medid~~administrativas
destinadas a fiscalizar-lhe o cumprimento, devendo, caso confirmada a cessação da prática e decorridõ- o prazo estipuldado
pelo Cade, ser arquivado o processo por decisão do Plenário,
ouvida a PrOcuradoria do Cade.
·
Dispõe, ainda, sobre a possibilidade desse compromisso
de cessação da prática de atas que configurem abuso do poder
económico, ser-oferecido anteriormerite ao indicíamen·to Pelo
Cade, ainda quando das averiguaçõe~ preliminares ou em
qualquer fase da sindicãncia, caso-·em--que o iii·Quivamento
da representação respectiva também dependeria de delibeR
ração do Plenário dessa entidade.
Quanto ao métito dessa proposiçã:O, desneceSsáfío fazRse
qualquer consideração, tendo em vista ter sido editada, em
passado recente, a Lei no 8.158, de 8 de janeiro de 1991,
que "Institui normas para a defesa da concorrência e dá outras
providências".
_
_
O referido diploma legal revoga parcialmente a Lei n"'
4.137, de 10 de setembro de 1962, inclusive o seu art. 33,
objeto do presente projeto.
A nova lei, pois, tranSferiu a competência-de instrução
e contraditório administratívo, nos ·casos de ·caracterização
de abuso de poder económico, do Cade para a Secretaria
Nacional de Direito Económico - SNDE, do Minístério da
Justiça, restando àquele conselho apenas a decisão sobre a
aplicabilidade das sanções administrativas cabíveis, no âmbito
de sua competênCia, quando provocado pelo SNDE.
Em assim sendo, concluímos que o projeto em análise
perdeu o seu objeto, encontrando-se prejudicado pela anteriormente citada Lei n"' 8.15_8[91, pelo que opinamos pelo
arquivamento da matéria.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1991. -Nelson Carneiro, Presidente -Maurício Corrêa, Relator -Cid Sabóia
de Carvalho- José Fogaça- Wilson Martins- Carlos PBtrOc::ínio- Oziel Carneiro- Jutahy Magalhães- Eduardo Suplicy - Josaphat Marinho - José Paulo Biso! - Amir Lando
- Francisco Rollemberg.
PARECER N• 201, DE 1991

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Projeto de
Lei do Senado n 9 42, de 1991, que "Estabelece normas
de proteção à saúde dos trabalhadores de biotérios e dá
outras providências" o
Relator: Senador Lavoisier Maia.
O projeto de lei em pauta trata de assunto de indiscutível
importância. Os bíotérios traduzem, sem dúvida, o nível da
tecnologia nas áreas biológicas de um país e é do nosso conhecimento que, no Brasil, as unidades de pesquisa, com raras
exceções, não tém adotado as práticas internacionais de padronização arquitetón1cil e funcional destas estruturas. Especialmente preocupante é o fato, ora abordado, do descaso com
a saúde dos funcionários responsáveis ·pela-Inali-ufeiição dos
biotérios, já que um elevadO.Percentual das rotinas mundialmente utilizadas visam, exit.tamente, à preservação dos e-mpregados contra a contaminação pela manipulação com an_!~ais
intencional ou fortuitamente infectados. o potencíàl ae·contaminação,_ além daquele envolvendo as doenças típicas das es-
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pécies animais, se entende a todo um amplo espectro de infecções experimentalmente induzidas como parte de estudo de
doenças.hum_a,nas_,_ entre as __ quais se incluem, por exemplo,
a doença de Chagas, a raiva, a malária-, a hepatite, víruS,
a toxoplasmose, a tuberculose e a lepitosifose.
Exap1!~ando o _projeto sqb _os aspectos pertinentes â competência desta comissão, verifica-se-que a forma utilizada para
a a_bordagem do tema é tecriicamente apro}jriãda e suficie-ntemente abrangent_e, razão pela qual voto pela sua aprovação.
_ Sala das Comissões, 19 de junho de 1991-Almir Gabriel,
Presidente - Lavosier Maia, Relator - Jutahy Magalhães
- Antônio Mariz - Gaibaldi Alves Filho - Nabor Júnior
- Francisco Rollemberg - Afonso Camargo - Epitácio Cafeteira- Lucídio Portella- Coutinho Jorge- Nelson Wedekin
- João Rocha - César Dias - José Paulo Bisolo
PARECER N• 202;

D~-1991

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Projeto de
Lei do Senado de n• 68/91, que "Institui estágio prático
no último ano do curso de Odontologia, como forma de
prestação de serviços em unidades sanitárias situadas em
áreas urbanas carentes ou cidades do interior" o
- Relator: Senador LuCídio PorteUa
O PrOjeto de Lei do Senado de n~ 68/91, de iniciativa
do Senador Dirceu Carneiro, "Institui o estágio pTático, no
último ano do curso de Odontologia, como forma de prestação
de serviços em unidades sanitárias situadas em áreas urbanas
carentes ou cidades do interior". O exame acurado do referido
projeto de lei demonstra a indiscutível preocupação social
do ilustre Senador, além de colocar em relevo seu raro espírito
de oportunidade.
Num pafs como o nosso, onde as estatísticas de saúde
bucal nos envergonham perante o mundo, não poderíamos
nos furtar da procura~ por·todas as formas, de um processo
de minimização dos sofrimentos que assolain a -maior parte
da população brasileira.
A oportunidade deste projeto de lei ·e a sua coerência
com os reclamos da realidade encontram reflexos não só no
interesse da população carente - a grande maioria da sociedade brasileira - . mas também, no nível de aprendizado
avançado dos estudantes de Odontologia do último ano.
A obrigatoríedade de estágio de 312 horas, ou seja, o
correspondente a 39 dias úteis de oito _horas diárias de trabalho, será de indiscutível valor no treinamento do futuro profissional. O contato dos estUdantes com as reais condições da
população brasileira será de inestimável valor pedagógico.
Além disto, a idéia de interiorização dos odontólogos é altamente louvável. Adicionalmente, a colocação do referido estágio como pré-requisftõ-para a concessão do diplOma de conclusão do curso confere à norma o nível de eficácia necessário
e Suficiente.
Em face do exposto, somos favoráveis à aprovação do
presente projeto de lei. .
Sala ·das Comissões, 19 de junho de 1991. - Abnir Gabriel, Presidente- Lucídio Portella, Relator- Epitácio Cafeteira - Afonso Camargo - Francisco Rollemberg - Nabor
Júnjor- Lavoisier Maia- Jutahy Magalhães- Wilson Martios- Mansueto de Lavor- Coutinho Jorge----:- Cid.Sabója
de Carvalho - Ciíaias Rodrigues .:... Nelson W edekin .:... João _
Rocha - César Dias - José Paulo Biso! - Carlos Patrocínio
- Antônio Mariz - Garibaldi Alves Filho.
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PARECER N• 203, DE1991
Da Comissão de Assunto Sociais, sobre o Projeto de
Lei do S_enado o" _7'), de 1991, que dispõe sobre reflores~
tamento com a espécie "Araucária Angustifolia Brasilien~
sis" nas regiões do planalto meridional dos estados que
menciona.
Relator: Senador Affonso Camargo
Trata-se de projeto de lei de autoria do eminente ~en_ador
Dirceu CarneirO que tem pOr objetivo prorrioVer-reflofestamento nas regiões dO planalto meridional dos Estados do
?afaná, Santa Catarjna e Rio Grande do Sul 1 com a espéde
vegetal nativa ''Araucária Ari.gustifolia Brasiliensisn. Cita, o ilustre Senador, o alerta do Prof. DitmarBrephol,
da Universidade Federal do Paraná, referente à extirição dos
pinheiros, já Iia-dédida-de 70; "dos 73.780 Kilômetros quadrados da mata nativa só restavam, em 1977, parCos 3.166 kilômetros quadrados". Resumindo assim o desmatamento de "proporções dantescas".
_ __ _
___
A necessidade da medida é justificada, pelo ilustre parlamentar. pela "alteração do equilíbrio ecológico, enorme prejuízo económico decorrente das perdas que a destruição das
espécies acarreta, falta de matérias-primas pata as pesqUisas
na área de saúde, botânica etc., bem como alteração nos
fenômenos climáticos, que, atualrnente, se reveste 'de caráter
agudo",
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PARECER N• 204, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Projeto de
Lei do Senado ol" 83, de 1991, que altera a Lei n~ 6.938,
de 31 de agosto de 1981, que hdispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, seus fins, e mecanismos de
formulação e aplicação, e dá outras providências."
Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho
Relatório
O Projeto de Lei do Sena9-o n9 83,_ 9-e 1991, de autoria
do nobre Senador Jutahy Magalhães! v_i_sa alterar a_ Lei n~
6.938, de 31 de agosto de 1981, que "Dispõe sobre a Política
naciqnal do Meio Ambiente, seuS finS e mecanismos de forniUlação e aplicação e dá outras providênCias. O__ projeto·· empauta foi encaminhado à Comissão de Ass\lntos Sociais para
decisão terminativa, nos termos -do art. 58, § 2"', I, da Constituição Federal, e do art. 91 do Regimento Interno do Senado
Federal, não tendo ~idq apresentadas emendas no prazO regimental.
O eminente autor pretende, com sua Proposta, acrescentar dispositivos a trés artigos (10, 11 e 12) da Lei n• 6.938,
de 31 de agosto de 1981, conhecida como a Lei do Meio
Ambiente, para aprimorar a defesa dos recuros naturais especialmente solo e água -utilizados nos projetas de irriga- ·
ção.
. .
- O art. 10 da Lei n"' 6.938181, trata do licenciamento prévio
Análise
de órgão integrante do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio
A devida análise do projeto ora sujeito à aprecíação leva- Ambiente) para atividades e estabelecimentos- utilizadores de
nos a buscar na própria Constituição Federal em seu Capítulo recursos ambientais. O projeto quer, ein caSo de irrigação,
VI - Do Meio Ambiente - , nos incisos I, II e VII, do q1:1e o Hcenciamento referido dependa, também, de aprovação
da Secretaria Nacional de Irrigação, órgão do Ministério da
§ 1~ do artigo 225, amparO à necessidade de reflorestamento
ora ressaltado:
---Agricultura. Cria, ainda, para exame técnico, .com vistas a
essa aprovação, um documento a ser_ chamado de Estudo
"CAPÍTULO VI
-de: __Cºndições para Irrigação, do qual deverão constar análises
Do Meio Ambiente
de risco de salinização, aplicação de fertilizantes e defensivos
e condições sanitárias. O licenciamento previsto é, ademais,
Art. 225.
·••v•.•·· ..-········ ..... _,_._ .......... - ....... .
·eondicionado à preservação de 10% da área total do projeto
§ to Para
egurar a efetividade desse di:reito;-inem estado natural.
cumbe ao poder público;
.-0_ projeto continua adldonando .~ao_ 0art.. li dá [~i n~ I - preservat e resta1,1rar o_s processos ecológicos essenciais e prover o 1nanejo ecológico das espécies e ecos- 6.938/81 competência conjunta da Secretaria Nacional do
Meio Ambiente (SEMAN) e da Secretaria Nacional de_i):rigasistemas;
--- -II -preservar a diversidade e a integridade do patri- ção para a implantação, acompanhamento e fiscãlizaÇão do
licenciamento. Finalmente, acrescenta ao art. 12 da lei citada
mónio genético do País _e ffsca_ijzar as entidades dedicadas
a obrigatoriedade de destinação de percentuais específiCos
à pesquisa e manipulação de material genético;
para estudo de risco de salinização itos fiiianCiame"htOs a projeIII
proteger a fauna e flora, vedadas, na forma da
tos de irrigação. ---_lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecoló-- -A justificação alerta para o perigo- de que, no âmbito
gica, prOvoquem a extinção de espécies ou submetam
das atuais políticas públicas e de investimentos, a ampliação
os animais à crueldade.'~
das perspectivas produtivas com base na técniCa de irrigação
Voto
leve a um grande desastre ecológico e económico, pela inutiliIsto posto, consideramos inteiramente procedentes as ale- zação de solos férteis e comprometimento de águas.
A salinização é, com efeito, o maior riscCi desde sempre
gações do ilustre Senador Dirceu Caméiro quanto à proprieassociado à irrigação. Segundo informa a justificação do. projedade do reflorestamento ptvposto. Nesse sentido, meu voto
to, estima-se em 3 milhões de hectares a área irrigada com
é pela aprovação do. projeto.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1991. - Almír Ga- problemas nos Estados Unidos. O mes_mo fenómeno atinge
briel, Presidente- Afonso Camargo, Relator- Nelson Wede- o Canadá, o México, vários países da América do Sul, da
África; o Paquistão, a Índia, a Turquia, China, a AuS:trália,
kin- Francisco RoUemberg- Lucídio Portella- João Rocha
- Epitácio Cafeteira -_César Dias - Cid Sabói_a de _Ç~J;Valbo a U11ião Soviética, de forma particularmente grave e, em menor escala, os países da Europa.
- Nabor Júnior - Lavoisier Maia - José Paulo IUsol No Brasil, áreas irrigadas no Ceará, Pernambuco, Paraíba
Jutaby Magalhães - Antônio Mariz - Wfison Martins Garibaldi Alves Filho - Mansueto de Lavor- Cario:; Palro· e Bahia apresentam salinização·: na Bahia, especialmente, há
uma grande preocupação dos técnicos em face -da hipótese
cínio - --Coutinho Jorge - Chagas Rodrigues.
--e..
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de ser inviabÜizado um dos mais promissores projetas de irdgação do País, o Baixo -do Irecê.
A exigência do RIMA (Relatório de Impacto Ambiental)
abrange a atividade _de_ irrigação, porém, o presente projeto
considera necess.írias "medidas_ e_specíficas e permanentes,
que assegurem não só_ a integridade de vastas porções do
nosso solo agricultável como garantam a não deg:çadação dos
recursos naturais correlatas e da própria qualidade de vida
das populações circunvizinhas".
_.
A irrigação, por fim, é considerada responsável por impactos significativos· na-área s<inítária devido à proliferação
de doenças de veiculação hídricas- em especial a esquistossomose - e a poluição dos rios, pelo uso de defensivos_ e
fertilizantes em larga escala. ( ... ) "A perspectiva de triplicar
a área irrigada do país pode redundar na mork _de rios de
importância nacional".
Considerada tal gama de_ ÍJ!lplicaÇões, o projeto clama
por disciplinamento'perrilanente da atividade de irrigação,
segundo metodolog~a própria, regida por "preceitos legais
específicos, precisos eo-detú-iiiin~ntes".

Análise
A Lei n' 6.6.62, de 25 de junho de 1979, que dispõe
sobre a Política Nacional de IrrigaçãO, estabelece no-·seu art.
~~

.

"Art. 19 A Política Nacional de Irrigação tem como
objetivo o aproveitamento ·raci6ilal de recursos de água
e solos para a implantação e desenvolvimento da agricul~
tura irrigada, atendidos os seguintes postulados básicos:
V- observância das normas de prevenção de ende~
mias rurais e de salinização dos solos, bem como a preser~
vação do meio ambiente e da boa qUalidade das águas."
Mais adiante, na mesma lei, diz o art. 22:.
"Art. 22. -A COnCessão oli_.fcãritofização de_~distribui
ção de águas pUblicas, para fins de irrigação, extingue-se
nas s.e,guintes hipóteseS:
IV - a poluição-ou salinizaçao das águasJ córp; pre-·
juízo de terceiros."
__ ____ - -0 Decreto n' 89.496, de 29 de março de 1984, que regulamenta a Lei n9 6.662, dispõe no seu art. 19, § 29:

"Art. 1<:>

······••·•H••••••••••••.,•-·..,. .................... _., ..• ~.-

2~'

O aproveitamento racional de recursos de água
e solos compreende: .
§

I I - utilizaÇão plena e adequada dos &o los no que se
refere à sua produtividade, conservação, preservação do
meio ambiente e desempenho de sua função sócia!( ... )
III- a consecução do disposto nos _itens I e II pressupõe as seguintes medidas: _

b) estudo de águas e solos, no que diz respeito à
salinização, solidificação e materiais poluentes, que possam afetar o meio ambiente e _a produção."
No art. 2<?, parágrafo i.íniOO ~do mesmo decreto, lê-se:
"Art. 2 9 O aproveitamento Oe águas e solOs, para
fins de irrigação e -atívida~es dec~rren~e~, ~ege-se pelas
disposições da Lei n' 6.662, de 25 de junho de 1979 e
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deSte reguhlroenfo e, no que cõuber, pela legislação de
__ águas.
Parágrafo único. O regime de uso de_ águas e solos,
para fins de irrigação, obedecerá os seguintes priridpios:
.

.

V- observância das normas de prevenção de endemias rurais, de salinização e de sodificação de solos, bem
como a preservação do meio ambiente e da boa qualidade
das águas."
Tais dispositivos demonstram o cuidado já existente na
lei específica para a atividade de irrigação com os problemas
centrais enfocados na projeto em exame; salinização do solo,
poluição das águas e condições de vida das populações circunvizinhas. Forçoso é reconhecer, também, que essas questões
não podem ser apartadas do universo técnico e das especificidades inerentes aos projetas de irrigação-.- - Não obstante existir legislação própria, é preciSo afirmai
que o projeto de lei apresentado pelo eminente Senador Jutahy Magalhães é digno de aplausos não só_ pela relevância
do tema, de alcance nacional e repercussões sociais, ambientais e econômicas de vulto e a longo prazo, como por configurar proposta COJ!Sistente, pertinente e com notório conhecimento de causa. A luz, contudo, de problemática levantada
pelo próprio projeto e da legislação vigente, cabem, de plano,
algumas_ cOnsiderações, visto-que é imperdível a oportunidade
de, trazer ao País um aprimoramento de grande alcance._
A preocupação revelada pelo projeto- a perda de recur~
sos naturais e financeiros de vulto em decorrência da má aplicação de uma técnica de inegável potencial positivo· ..:...._-está
tratada com profundidade e aborda os pontos mais críticos
relativos ao assunto.
_ Pa_r~_ce-nos, contudo, que há uma impropriedade na escolha do diploma legal a ser emendado para abrigar novos cuida-dos na proteção dos recursos naturais e das comunidades envolvidas.
A indagaç_ão a ser feita, neste sentido, é; por Que -alterara Lei n' 6.938/81 e não a Lei n' 6.662n9, que trata da Política
Nacional de Irrigação?
A Lei n"' 6.662179 e seu decreto reguJamentador justificariam o acréscimo de pormenores argutamente levantados pelo
autor do projeto. Seriam lógicas modificações ou acréscimos
tendentes a aperfeiçoar o controle das áreas irrigadas, por
meio de novos dispositivos inseridos como seqüência natural
na Lei n' 6.662n9. ·
·
·
·
- Diversamente, é um risco-desnecessário a abertura da
Lei de Meio Ambiente para ação conjunta da área ambiental
com atlvidades setoriais nos campos de licenciamento, fiscalização _ou normatizaçáo técni~a. O precedente da irrigação
~rtan_tente motivaria um assédio de novas competências conjuntas, descaracterizando a lei.
A exigência de condicionantes técnicos esp~cfficos deve
ser feita no âmbito das legislações setoriais exiStentes para
que não se percam. inclusive, a organicidade e o encadea~ento de_ ações indispensáveis ao ordenamento das atividades
técnicas-no seu contexto global económico e produtivo.
Além disso, estabelecer competências cOnjunúlS páiáTicenciamento ambiental pode ter o efeito indesejável de amarrar- a capacidade da Secretaria Nacional do Meio Ambiente
para analisar as _atividades de grande potencial de impacto
de seu ponto de vista próprio, que não se confunde com as
demais abordagens.
A questão da competência conjunta suscita, aiilda, outra
ponderação funda01entaL No caso dos projetas públicos de
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irrigação, quando a própria Secretaria Nãcional de Irrigação,
na maior parte dos casos, será o empreendedor, não é a-dmissível que divida com a Secretaria do Meio Ambiente a competência para Concessão dó licénciamento, pois estaria: fazendo
seu autojulgamento, com todas as inconveniências daí decorrentes.
Analisemos, agora, outro ponto, a nosso ver problemático, na proposta. Trata-se da criação de um estudo de Condições para Irrigação. Um_ayerificã_çã_o atenta das características
previstas para o estudo mostra:
1 - O risco de saUnização, por ser marcante na-irrigação,
confonne bem mostra a justificação do projeto, será avaliado
necessariamente no Relatório_ .de Impacto Ambiental (RIMA), exigido para atividades potencialmente poluidoras, entre as quais é explicitamente alinhada a irrigáÇão (Resolução
Conama 1186). Criar uiri novo- documento;- além de superpor
atribuições, provocaria um esvaziamento precoce do Rima,
o que não nos parece adequado. Seria mais efetivà a--elaboração, pela Secretaria Nacional de Irrigação, de Termos de
Referência pa:ra a elaboração de Rimas nesta área de 3tiVidade, contemplando os aspectos técnicos mais em evidência,
capazes de gerar impactos ambientais e sanitários.
2- A aplicação de fertilizantes está regulamentada na
Lei dos Agrotóxico (Lei n' 7.802, de 11 de julho de 1989),
o que não impede o louvável cuidado de determinar responsabilidades técnicas nos pi·ojetos-âe irrig3Ção, -com a ressalvada
de que seu locus deveria ser a Lei n? 6.662179.
3 - O cuidado com a man~tenção de condições sanitárias
satisfatória!fi)roCede e deve Se-r niãiitido com inserção na Lei
n' 6.662179.
De maneira geral, as especificidades técnicas dos projetes
de irrigação - entre as quais a tendência à salinização e a obrigatoriedade de manutenção de condições sanitárias
nos perímetros já constam da Lei n' 6.662/79, devendo-se
lembrar que a Secretaria Nacional d~ Irrigação tem autoridade
e perder coercitivo páta obter re-sli.ltádos alentqdores no controle dos conhecidos efeitos negatiVos dos projetas de irrigação.
Assim, por exemplo, o art. 23 do Decreto n' 89.496/89
determina que "o uso das águas públicas para irrigação- e
atividades decorrentes, por pessoas físicas ou Juridii::ãS, âependerá de prévia concessão ou autorização do Ministéi'io do
Interior" (leia-se, hoje, Secretariá Nacional de lrrigçaão). O
art. 26 sujeita a·-can<::ess-ão ou autorização, entre-outras·cortôições, à "comprovação de que o uso da água não cause pnluição
ou desperdício de recursos hídricos" (inciso II).
A Secretaria pode, portanto, tornar mais rígidos ós controles sanitários e arilOientais simplesmente condicionando. o
uso da água a novas restrições e exigindo quantos estudos
técnicos julgar necessários.
-- -·- . _
Da mesma mafleiia, a proposta de obrigar a atribuição
de percentual expecífico para esfudos de riscos de salinizaçãõ
do solo nos financiamentos destinados à irrigação, é muito
oportuna, mas parece mais indicado incluí-Ia como acr~scimo
ao art. 11 da Lei n' 6.662179, que trata da concessão de financiamentos e incentivos aos projetas de_ irrigação.
Como última ponderação, a respeito· da criação de condições para o licenciamento de projetes (art. 1? da proposta
em exame), com base na preservação de 10% da área total
em estado natural ou recuperados, é preciso· dizer que isto
~ria, na verdade, um abrandamento dos percentuais estabelecidos pelo Código Florestal (Lei n' 4.771, de 15 de setembro
de 1965, modificada pela Lei n' 7.803, de 18 de julho de
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1989). Com efeito, o -cód!go determina como reserva legal
(área oúde não é permitido o cor:te raso) o mJnimo_de 20%
das propriedades rurais, elevando-se este percentual até 50%
na Amazônia. A manutenção dos dispositiv-os do código, no
Caso, atende melhor a preocupação preservacionista que· perpãsSa o profeta de lei em pauta.
Voto
Tendo em vista o exposto, o voto do Relator é pela
aprovação do projeto, na forma do seguinte:
SUBSTITUTIVO
Ao Projeto de Lei do Senado n' 83, de 1991
Altera a Lei n' 6.662, de 25 de junho de 1979, que
dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação, e dá outras
providências.
O Congfesso Nacional decreta:
Art. 1' O art. 11 da Lei n• 6.662, de 25 de junho de
1979, passa a vigorar com a seguinte redãção:
"Art. 11. O Poder ExecutiVO cOncederá financiamentos ou estabelecerá linhas de crédito aos projetes
de irrigação que vierem a ser executados por inici3.tiva
de empresas privadas, cooperativas e produtores rurais
isolados, desde que os respectivos projetas tenham sido
aprovados pela Secretaria Nacional de Irrigação ou, no
caso de sua extinção, pelo órgão federal competente.
Parágrafo único. Os financiãmentos e incentivos de
que trata o caput atribuirão, obrigatoriamente, percen-tual específico para estudos de risço de salinizaçâo do
solo."
Art. 2' A Lei n' 6.662, de 25 de junho de 1979, passa
a vigorar com mais um artigo, qüe terá o n? 23, com a seguinte
re·dação, repumerando-se o atual e os subseqüentes:
"Art. 23. A conCessão oU a ãutorização de distribuição de águas públicas, para fins de ·iiTíg-ação e atividades
· decorrentes, dependerá, necessariamente, do atendimento às seguintes condições: _
_
__
I - apresentação de análise de risco de salinização do
solo, com previsão de monitoramento durante a operação
do projeto;
I I - identifícaç-ão de um responsável técnico pela aplicação de fertilizantes e defensivos e pela manutenção
de um registro de uso desses insumos no projeto de irrigação, especificaildo tipos e quantidades utilizadas;
III- identificação de um responsável técnico pela manutenção de condiç_ões satisfatórias na área do projefó
de irríf3ção."
~
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação:
Art. 49 Revogam-se as disposiç_ões em contrário.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1991. - Ahuir Gabriel, Presidente - Cid Sabóia de Carvalho, Relator- Lucídio Portella - Epitácio Cafeteira- Afonso Camargo- Nabor
Júnior - Lavoisier Maia - Jutahy Magalhães - Garibaldi
Alves Filho - Carlos Patrocínio - Antônlo Mariz - César
Dias - João Rocha - Nelson W edekin - José Paulo Bisol
- Chagas Rodrigues - Coutinho Jorge - Wilson Martins
- Mansueto de Lavor - Cld Sabóia de Carvalho - Francisco
Rollemberg.
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PARECER N• 205, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de
Lei.do Senado n' 16, de 1991, que "dispõe sobre a instalação de aparelhos de compactação e incineração de lixo
hospitalar em hospitais, clínicas, laboratórios e entidades
assemlhadas e dá outras providêoci~".
Relator: Senador Lavoisier Maia
O presente Projeto de Lei n~ 16191, de autoria do ilsutre
Senador Teotónio Y:ilela_ Eilho, obriga a instalação de aparelhos de compactação e .incinetã.ÇãCf do lixo hospitalar "patológico" nos "hospitais, clínicas, Centros de sáúde, laboratórios
e assemelhados".
Como· muito-·oem explica a justifiCação do projeto, o
acondicionarilento, o manuSeio, o tratamento e a destinação
inadequados do lixo hospitalar patogénico:....:.... também denomi~
nado séptico ou contaminado - representam riscb o-cupaclonai sério para os trabalhadores que com ele lidam, perigo
para a saúde das populações a ele expostas e contaminação·
do ambiente.
Cabe, preliminarmente, destinguir os conceitos de lixo
patogénico e lixo hospitlar - o que não é claro- no texto
do proejto - uma vez que o lixo séptiCo não constitui o
único tipo de resíduo produzido pelos serviços de saúde.
O funcionamento norinal de. hospitais, clínicas, laboratórios e congêneieS pfOduz, além do lixo séptico ou contagioso, resíduos radioativos (provenientes dos serviços de medicina nuclear e radiologia), resíduos tóxicos (produ_zidoS; principalmente, pela quimíoterapia antineoplásiCa e peloS procedimentos de limpeza, desinfecção e esterilizàção), resíduos inflamáveis e explosivos, ademais de boa quantidade de lixo de
tipo doméstico, não sépticó, constitUído de papéis, restos de
embalagens e outros- resíduos provenientes de unidades de
administração.
Apenas 10 a 20% do lixo hospitalar constitui lixo séptico
ou patogénico, merecendo um tratamento adequado de descontaminação antes de ter destino final.
As demais categorias de resíduos, por sua vez, merecem
-igualmente-- tratamento adequado e que não-é- sempre
-nem a compactação nem a incineração: A b_em da verdade,
boa parte destas outras categorias de resíduos nãO-pOdem
nem devem ser incinerados por razões de segurança, de poluição ou de economia.
Um conjuilto- de métodos são indicados para o tratamento
do lixo hospitalar patogênico: incineraçãO, piróJise, autoclavagem, tratamento a vapor, esterilização química ou por-radiação, compostagem especial e enterramento.
Com exceção do enterramento, a compactação está contr~-in_di~ada como pré~ tratamento por prejudicar o pr~cesso,
seJa l.Imltando o cantata do vapor ou dos produtos químicos,
seja, nos casos de pirólise, incineraçãO e· compostagem, por
reduzir a oxigenação. no meio da massa, necessária àqueles
processos.
A incineração e o "enterfãineilto (aterros sanitários) têm
sido, historicamente, os métOdos mais fre(J_üentemfmte-e·mpregados em nosso -meio e nos países desenvolvidos. _
_
Os pequenos incineradores - hospitalares, de edificio-s
e industriais - , no entanto, vêm sendo desativados, aqui
e na Europa, reconhecidos como potentes focos de poluição.
A queima de papel, plásticos e matéria orgânica libera
no ambiente partículas de carbono, -dioxinas, furanoS, derivados de cloro e nitrogênio que são irritàrites -para-·a pele, os
olhos e o apa1elho respiratório, além de contribuírem para
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a formação de chuva áCÍda, que contamina o solo e os vfgêt3is
e compromete prédios, instalações e obras de arte.
Estes incineradores estão banidos na Alemanha e na
maioria dos países europeus. O Rio de Janeiro proibiu a incineração do lixo nos prédios de apartamentos desde 1973 e
a Portaria n• 53, de 1' de março de 1979, do Minstro do
Interior, proibiu, em todo o território nacional, os incineradores de resíduos sólidos em edificações residenciais, comerciais e de prestação de serviços. O órgão de proteção ambiental
do estado do Rio de Janeiro está impedindo o funcionamento
de um número cada vez maior de incineradores de hospitais,
por poluírem o ar. Em São Paulo e no Rio Grande do Sul
já existem demandas populares contra estes incineradores.
A tendência das autoridades sanitárias e ambientais é
dç: instalar e controlar centrais de incineração para queimar
apenas o lixo patogênico. Esta é- a atual recomendação do
Minstério da Saúde.
É bom lembrar que a grande maioria dos hospitais localizam-se dentrç da malha urbana.
Fiça evidente que o equacionamento do problema do
lixo hospitalar exige medidas de maior complexidade. Nos
Estados Unidos e na Europa, tanto quanto em alguns países
latino-americanos e em algumas de nossas capitais, essa
solução passa pela implantação de programas de gerência de
resíduos pelos estabelecimentos de saúde de médio e grande
porte; pela adoção, sob responsabilidade do poder público
municipal ou de empresa concessionária, de coleta e transporte diferenciados _e incineração do lixo hospitalar patogénico; pelo licenciamento para instalação e fiscalização do uso
de incineradores coletivos a cargo do órgão municipal ou
estadual de preservação ambiental e pela fiscalização dos serviços de saúde pela autoridade sanitária.
·
Não foi outra a preocupação e a deliberação desta Comissão_ de Assuntos Sociais que aprovou, na última sessão da
Legislatura passada, em deze~bro de 1990, o Projeto de
Lei n 9 354/8~, de autoria do Senador Francisco Rollemberg,
aprimorado por um conjunto de emendas do Senador Jamil
Hadad.
Dispõe o Projeto de Lei n' 354/89 sobre o acondicionamento, a coleta, o transporte- e a destinação final dos resíduos
de serviços de saúde, legislando de forma abrangente sobre
a matéria que ora nos ocupa.
Em vista do exposto e considerando que esta comissão
já se· pronunciou sobre o tema objeto da presente proposição,
manifestamownos pelo seu arquivmaento, por estar prejudicada.
.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1991. - Almir Gabriel, Presidente - Lavoisier Maia, Relator- Jutahy Magalhães - Nabor Júnior - Afonso Camargo - Epitácio Cafeteira- Lucídio Portella - Coutinho Jorge- Nelson Wedekin
- João Rocha- César Dias- Antonio Mariz - José Paulo
Biso! - Garibaldi Alves Filho - Francisco Rollemberg.
PARECER N' i06, DE 1991
· Da Comissão de Justiça e·Cidadanla sobre o -pedido
de Iicensa prévia formplado pelo Supremo Tribunal Federal na conformidade do disposto no art. 53,§ 1• da Constituição.
(Of. "S" n' 57/90.
Relator: Senador José Eduardo
Solicta o Presidente do Supremo Tribunal Federal, na
confonnidade do disposto no § I• do arte 53 da Constituição,
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seria submetidO a esta Casa- pedido de liCença prévia ~a fim

de que possa ser instaurado o competente processo penal
contra o ex-Senador José Ignácio Ferreira eni virtude de quei:m.-crime formulada por Albuíno Cunha de Azevedo.
Ocorre que desde o dia 19 de fevereiro do corrente ano,
não é mais o querelado titular de mandato eletivo.

Assim

se~do,

cumpre-nos opinar pela prejudicialidade

da matéria, tendo em vista o decurso de prazo.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1991. - Nelson Car-

neiro, Presidente; José Eduardo, Relator- Maurício Corrêa
- Amir Laudo - Francisco Rollemberg - José Paulo Biso!
- Amazonino Mendes - Carlos Patrocínio -- Oziel Carneiro
--José Fogaça - Jutaby Magalhães- Wilson Martins.

PARECER N• 207, DE 1991
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, so~
bre emenda da Câmara dos Deputados oferecida ao Pro~
jeto de Lei do Senado n~ 151/80, que ''disiciplina o emplaca~
mento de carros oficiais e dá outras providências".
Relator: Senador Oziel C&rneiro
Trata-se de projeto de lei apresentado pelo nobre Senador
Nelson Carneiro, que proíbe o emplacamento de veículos oficiais coin chapas particulares.
A proposição determina, no art. 19. que os Departamentos de Trânsito do Distrito Federal, dos TerritóriOS Federais,
e dos estados e municípios só podem emplacar veículos de
propriedade da União, dos estados e dos municípios, com
chapas oficiais. A desobediênc;1a a esta _disposiçãO- Constitui
falta grave do funeiânário responsável pelo emplacamento,
punível com demissão ad nu_tum, se apurada a sua responsa~
bilidade.
De acordo com a justificação do projeto, a proposta pretende ser "instrumento de moralizçaão dos gastos públicos
e de economia de combustível".
Na sua tramitação no Senado, o projeto, submetido à
apreciação da Cornis_s_ão de•Constituição, Justiça e Cidadania,
foi considerado "constitucional e jurídico, de acordo com a
melhor técnica legislativa e regímental". A proposição, rejeitada pela Comissão de Transporte, mereceu a api-ovação da
Comissão de Serviço Público CiviL Encaminhada à Câmara
dos Deputados, na forma regimental, recebeu_ indicação para
a sua aprovação, com emenda da Câmara_reViSOYa;--que estendeu a proibição de emplacar veículos oficiais_ com chapas
particulares, às autarquias, às sociedades de economia mista,
ãs empresas públicas e às fundações.
Sobre a matéria, entendemos necessário adu_;úr as considerações e informações que se seguem.
O aumento da frota de veículos oficiais e os ·crescentes
desmandos verificados na utilização de bens públicos passararrl
a exigir foi"mas mãiS- eficazes de controle. _Assim, ao invés
de disciplinar apenas o emplacamento, foram adotadas normas
austeras sobre o uso de veículos oficiais e, até mesmo, vedadas
despesas com aquisição e manutenção de veículos de representação (art. 5' da Lei n' 7.800/89).
Ademais, já se-- encontra regulamentada pela Lei n9
8.052/90 a proibição de emplacamento de veículos oficiai~
com chapas particulares, bem como a utilização de placa!
particulares em carros oficiais, com exclusão das viaturas militares e daquelas destinadas aos serviços de natureza policial,
ou vinculadas à segurança da sociedade e do Estado.
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--Ante- as rã.zões- apresentadas, julgamos que a proposta
do eminente Senador Nelson Carneiro perdeu a oportunidade,
em decorrência da sua demorada tramitação.
- Pelas razões expostas. concluímos pelo arquivamento da
emenda da Câmara ao projeto de lei examinado, que, embora
constitucional e elaborada de acordo com a correta técnica
legislativa, encontra-se prejudicada, pelo fato de já estar a
matéria regulamentada, de modo mais abrangente e completo.
Sala das Comissões, 19_ de junho de 1991. - Nelson
Carneiro, Presidente- Oziel Carneiro, Relator- José Foga~
ça - Francisco Rollemberg - Amir Laudo Eduardo Suplicy
- Jutahy Ml!l:albães - José Paulo Biso! - Cid Sabóia Carlos Patrocínio - Amazonino Mendes - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr.
1' Secretário.
São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 235, DE 1991
Dispõe sobre a adoção de temas curriculares_ versando
sobre a educação quanto à necessidade de doação "post
mortem" de órgãos, nos cursos de 3~ grau e outros profiSsionalizantes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os cursos de 39 grau e os das Escolas de Polícia,
de Polícia Rodoviáfía, de Bombeiros_e de outras Corporações
Militares, conterão em seu currículo, temas sobre as necessidades, vantagens, legislação e estratégias para a doação e
obtenção de órgãos· humanos para transplantes.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contráriO.
Justificação
A história dos transplantes começa com as tentativas frustradas de utilização de rins de doadores cadáveres, associados
à rejeição imunológica ou à morte do paciente, gerando uma
desesperança ainda maior nos portadores de insuficiência renal, em função da expectativa que se criara. O êxito começou
a acenar em 1954, com um transplante renal clínico bem sucedido no Hospital Peter Bent Brigham, quando uma equipe
de especialistas implantou com sucesso o rim de um doador
gêmeo idêntico em um paciente jovem com insuficiência renal
crónica.
Infelizment~, a maioria dos pacientes não possui u-m doador gêmeo idêntico, mas impusera-se de forma incontível,
o interesse na extensão da técnica de transplante para pacientes geneticamente diferentes em relação ao doador do órgão,
fosse parente ou não, cadáver ou mesmo um primata: -A primeira etapa a ser vencida traduzia a necessidade de reduzir
a resposta imune e prolongar a sobrevivêncfa do enxerto;
e foi preciso descobrir e desenvolver várias técnicas imunõssupressoras. Entretanto, ainda era freqüente a perda do transplante: se não fos_se pela rejeição, era:.o -pela morbidade e
morte do paciente devido aos entensos e prolongados tratamentos imunossupres_sivos.
Em 1963, a perspectiva da diálise crónica e, posteriomente, os avanços na técnica de preservação de órgaõs, nos
estudos de histocompatibilidade e de imonossupressão, a reali-
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zação de testes in vitro envolvendo respostas imunológicas
antes do transplante, e a melhor C.Qndição do paciente aumen~
taram gloriosamente a probabilidade de suc~sso_{uncional de
transplante. E essa vitória se deve, não apenas aos avanços
técnicos e científicos~ mas tari:tl?éll"! à consci~ntiza_~2_ do _clínico
e do paciente sobre a disponibilidade dos tratamentoS e, ainda,
ao apoid político e econômicó recebido.
_
O rim continua a ser -o ·órgão mais comumerile transplantado. Mas se fazem transplantes cardíacos também, e hepáticOs,- de pulmão, de pâncreas, de pele, de tecido hem~to
poitiCO,- de córnea, de tecido nervoso, músculo-esquelétlco,
bem como autotransplantes de artérias e veias. "Alguns são
feitOs com urila çerta tranqüilidade. Outros traduzem._.a espe~
rança de solução, nuni futuro não muito distante-, para ·as
problemas de milhares de pessoas, como é o caso dos_estu.do$
em animais, demonstrando regressão de diabc~_te_ experimental
com transplantes de células de ilhotas de Langerhans por meio
de injeÇão em ranios de veia Porta, cavidade peritonal etc.
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 236, DE 1991
Dispõe sobre a criação da Comissão- Regional de Ciênd~

e Tecnologia para o Nordeste providências.

CRTC/NE e dá outras

O Coni!esso Nacional decrei3:
Art. 19 Fica criada a Comissão R~gional. de Ciê.ncia e
Tecnologia para o Nordeste - CRCT/NE, com a (malidade
de assessorar a Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia
da Presidência da República - SCTIPR, na definição de diretrizes, alocação de recu_rsos, acompanhamento e avaliação
_dos programas e projetes de interesse do desenvolvimento
científico e tecnológico do Nordeste.
Art. 29 A Comissão Regional de Ciência -e Tecnologia
para o Nordeste - CRCT/NE, fiCa vinculada à Secretaria
Especial de Ciência e Tecnologia da Presidência da República
- SCT/PR, a que presidirá, tendO comO Secretaria Executiva
a Superintendência do Desenvolvimento do NorQeste,- SUDENE, com quem estabeleberá estreita .articulaçõ~~·. _ ,
Hoje, o número de candidato a transplantes é pelo menos
ParágrafO úilico. A Secretaria de Desenvolvimento Redez vezes superior ao número de pacientes que o recebem.
gional da Presidência da República - SDRIPR, no âmbito
Por outro lado, o conceito atual de "morte cerebral"
de suas atribuições, prestará o necessário apoiO á.ô bom de~
no lugar de "morte catdíaca" trouxe um grande avanço às
sempenho das atividades da Comis_sij.Q Regional de C~êhcia
transplantações clínicas uma vez que abriu a possibilidade
e Tecnologia p~ra o Nordeste- CRCT/NE.
de os órgãos serem obtidos de doadores em condições circulaArt. 3• A Comissão Regional de Ciência e Tecnologia
. tórias ideais, sem a necessidade de aguardar a parada cirCulapara o Nordeste - CRCT/NE, cabe de modo específico:
tória, o que sempre acarretava um período variável di arióxia
I - sugerir diretrizes gerais para ação do Governo Fedenormotérmica até que o 6"rgão pudesse ser retirado, com conseqüências fatídicas para o transplante. Com o órgão viável ral na Região;
I I - Propiciar maior articulação entre as instituiç'ões liga(e histocompatível) o transplante passou a ser mais seguro.
das ao desenvolvimento científico e tecnológico nas suas ações
Abriu~se, destarte, o caminho, definitiCainente, para o uSo
exitoso do rim cadavérico, obtido, na grande maioriadas ve- no Nordeste, visando inclusive à identificação de oportunizes, de pessoas com traumatismo ou acidente vascular cere- dades de cooperação para o desenvolvimento de projetas espe~
d'ficOs· p3ra a região;·
· ·
bral.
_ITI- sugerir medidas para otimizar o uso da infra-esProblemas de massa exigem solução de massa.
É precisb que o povo conheça as vantagens e as caracte- trutura das instituições de pesquisa através de integraçáo de
r!sticas dos transplantes, que os pacientes tenham a possibi~ suas atividades;
lidade do tratamento e saibam como buscá-lo, que a equipe
IV - opinar sobre a programação anual de recursos alomédica disponha dos meios e condições de oferecê~lo.
cados· pelo Governo Federal na região;
E as necessidades são duplicadas ou triplicadas ao se
V- diligenciar para· captação de recursos financeiros
constatar que um paciente tem direito e condições fisiológicas
junto às Agências de Fomento à Ciência e Tecnologia e outras
potenciais, para transplante uma segunda e terceira vez) no fontes naciõn.ais e/ou internaciOnais;
caso de falhar o primeiro tranplante.
VI -supervisionar e avaliar a execução daS atividades
O problema principal é, h~je, a conscientização do povo de deserivolvimento científico e tecnológico no NOrdeste.
e das autonda?es, e a eXIstência de preconceitos e prejulga- _ Art. 49 A Comissão Regional de Ciência e Tecnologia
mento a respeito do tema. Isto só se resolve com _educação.
para-o Nordeste -CRCT/NE, será constituída pelos seguintes
É, portanto, em prol da saúde do-povo brasileiro que membros:
defendemos a adoção-·de temas curriculares versariâo sobre
I - 1 representante de cada uma das _seguintes instituidoaç~o de órgaõs para fins de transplantes, nos cursos de
ções:
terceiro grau e outras profissionalizantes, como as_-Escolas
a) Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia da Preside Polícia, de Polícia Rodoviária, de BOmbeiros e de outras
dência da República - SCTIPR.
C'?~porações M!-litares._ É ademais, um chãinado às Forças
b) Secretaria de Desenvolvimento Regional da PresidênMilitares, espectalmehte entre aquelas envolvidas, freqüente~
çia da República - SDRIPR.
mente, com pessoas traumatizadas.
c) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
Assim sendo, acreditamos que o projetO de leí que ora
-SUDENE.
apresentamos possa contribuir no incremento da oferta de
d) Banco do Nordeste do Brasil-BNB.
órgãos para o transplante, motivo pelo qual o subscrevemos
e) Fundação Banco do Brasil.
e submetemos à consideração dos nobres Senadores dest~
f) Financiadora de Estudos e Pro jetos - FINEP.
Casa.
g) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Sala das Sessões, 24 de junho de 1991. - Senador Fran- Tecnológico- CNP.
cisco Rollemberg.
h) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -Em(À Comissão de-Educação- decis_ão terminativa.)
brapa.
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II- 1 representante das ulliversidades·da região irldicado
pela representação do Nordeste dos Pró-Reitores d~ Pesquisa

e Pós-Gradução;
- III -1 representante dos Institutos de Pesquisa Tecnológica da região indicado pela Associação BrasiJeira do_s Institutos de Pesquisa Tecnológica Industrial- ABJPTJ;
IV'-;-: 1 representante dos Sistemas Estaduais_de Ciência
e Tecnologia indicado pelo Diretor Regional para o.Nordeste
do_ Fórum Nacional dos S_ecretários de Estado para -assuntos
de Ciêricla-e~Tecnologia;
·
·
V -1 representante da Comunidade Científica-- iegiônal
indicado pela Sociedade Br~~i-~e!ra pa~a o Pt~greSso da C}~~éiá
-SBPÇ.
.
. . .
..•....
VI -1 representante- de empre~as da região _indicado
pela Associação NaciOnal de Pesquisa nas Empresas_ Industriais ..:.. ANPEJ.
.
.
Pafágraf~- Piimeir.O. Cada representanTe_ t_i_§l~r~ !~~~ um_
suplente que o substituirá eri:t seus impedimentos.
Parágrafo Segundo. ___ A_cqmissão podet:á_ ainda ~qnvidar
eventualmente represe~tan~c_s_ instjtucionais e consultores ad
hoc, sem direito a voto, para assessorá-la em assuntos espe;.
cíficos.
··. · .
Art. 59 A programação anual efou -plurianu·al do cte~e_n:.
volviento_ científico e tecilológicb setá_ fo_rmulàda e orÇamentada até abril de cada ano pela ComiSSão Regional :ae CíêiJc1a
e Tecnologia para Nordeste- CRCTINE.
Parágrafo Primeiro. A ProgramãÇão sug-lfifda_neste arti-_
go atenderá, com prioridade, as diretrizes constantes~o Plano
de Desenvolviemnto do Nordeste.
Parágrafo segundo. A COmissão- Regionaf de Ciência
e Tecnologia para o Nordeste'- CRCTINE, se reunirá ór'dínariamente duas vezes por ano· e extraordinariãmente por conVocação da presidência ou por s-olicitação de doiS terços de seus
membros, sempre que haja assuntos ·relevantes a deliberar.
Art.. 69 Cabe a Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia da Presidência da República - SCTIPR, dar suporte
de recursos necessários para propiciar o deslocamento e estada
dos participantes da comissão não vinculados a entidades governamentais, bem como-eventuais consultores.
--Art. 79 A Secretaria Especial de Ciêricias e Tecnologia
da Presidência da República -SCTIPR, instalará a CRCT/NE
no prazo de 90 dias a contar da data de publicação do presente
decreto.
Art. 89 Este decreto entrará em vigor ·na data de sua
publicação.
Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário.

o

Justificação
A implementação das ações do Governo Federal na á~ea
de desenvolvimento Científico e Tecnõlógíco ito Nordeste nem
sempre atinge sua eficiência e eficácia máx"ima. -Isto se deve principalmente a dificuldade na articulação
e concentração entre os principais interlocutores (problemas
de número e dispersão dos interlocutores) interessados, sej~
ao nível das instituições- com responNabilidade de formulação
de política e planejamento, passando pelas agências de fomento e atingindo os pontos terminais do sistema que são as universidades e institutos de pesqUisa, quer na esfera federal ou
estadual.
Por outro lado, o maior entrosamento entre as ações
de política económica, especialmente de política industrial
e a política de ciência -de ~enologia, preoconízada pelo Governo Federal, também enc-ontra dificUldades para uma mais
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eStreita articulação a nível operacional na região, o que igualmente ocorre com a implementação da política de desenvolvi,mento regional. _ __
__
· _-_
_ . Visando corrigir tais disto_rções, é proposto a criação dC:
Um mecãnismo ágil de articulação e concentração, sob a forma
de uma Comissão ·Regional deCiêilcia e Tecnologia párâ. ·O
Nordeste ~ CRCTINE, (minuta de decreto em ane1<0), a
ser presidida pela Secretaria Espedal de Ciência e Tecnologiã.
da Presidência da República- SCf/PR, e tendo como Secretaiüt Executiva o órgã~ responsável pelo desenvolvimento
n~glõJi~l~ S1;1dene, que por força de lei te!ll as atribl!iÇ~es de
da.r; suporte as ações regioiiais do :Gçverno FederaJ no N9rdeste, atribuições estas estabelecídaS Das suas origens e renovada pela atuallegislaç~o que vincula a autarquia à Secretaria
d~ Dese~volvimento Regional .da Presidência dã. ~epú~lica
-SDER!PR.
__Ta! mecanismo_ está inspirado em siiniiân!s que operani
na região como a repre_sentação regi~Iial dos Pró-Reitere~.
de Pesquisa e Pós-Gradução ou em- outras regiões como· a
experiência da Coriiissão de Pes-quisa para a AmazôniaCOPAM, ambas exitosas.
- A institucionalização dei niecanismO i)ropOSio peTI!litirá
sem dúvida alguma aumentar signifícativamente a eficiência
e.a eficácia da a,ção govemame]ltal no Nordeste no campo
do desenvolvimento científico e tecnológico. Sala das Sessões, 24 de junho de 1991. -,Senador Ney
Maranhão.
-- - (A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania decisão- terminatfvà.J
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 237, OE 1991

Institui o pagamento de compensação financeira aos mu~
nicípios em cujos territórios se situam instalações energé~
-t;iCas,- indUstriais ou outras, que utilizem como comb!JStível
a imergia nuclear, e dá outras providências._
O Congresso Nacio!fal decreta:
_
ArL_19 Os municípios_ em cujos térritórios· se sítuam
iristalações energétic~s, industriais ou Oi!tras, que utilizein como combustível a energia nuclear, terão direito a uma compensação fiiümceira, a ser paga pelos proprietários ou concessionários de tais instalações, na forma desta lei.
.
Art. 29 Quandp as i_nstalações a que se refere o artigo
anterior se destinarem ã produção d~ energia elétrica, a compensação corresponderá a uma percentual de 6% (seis por
-cento) sobre o valor da energia produzida, a ser pago pelos
co"ncessionários de serviço de energia elétrica.
- § 19 O valor di compensação financeirã Corresponderá
a um fator percentual do valor aa energia constante- da fatura,
exCluídos os tributos e empréstimos compulsórios.
§ 29 Compete ao_ Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica (DNAEE) fixar, mensafmeiite, corD. -~ase
nas tarifas de suprimento vigentes, um_a taiifa àtuãlizac1ã.--de_
referência, para efeifo de cálculo da compensação finanCeira,
de maneira uniforme e equalizada em relação a toda a energia
elétríca produzida no_ País.
§ -3o ·o DNAEE elaborará, anualmente, os estudos necessários à operacionalização dos critérios estabelecidos neste
artigo.
_
Art. 39 Instalações industria'fs de qualquer natureza,
que utilizam ou venham a utilizar a energia nuclear como
combustível, pagarão uma compensação financeira correspon-
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e d_o_ mundo do próximo século. O BraSil, como é público
e notório, vem ~nsai~ndo passos, embora trópegos, na direção
do domínio tecnológico e da utilização dessa forma de "energia.
ços por elas produzidos-e comercializados.
Parágrafo único.,Para efeito do cálculo da compensação
---A sociedade moderna, POr Oüti-õ lado, ·ao.més'niO=tempo
financeira de que trata o .caput deste artigo, entende-se por
em
que está ciente das imensas vantagens da uJilizaçãp da
faturamento líquido o total das receitas de vendas ou serviços,
energia nuclear, está cada vez mais consclerffe dos ev.entuais
excluídos os tributos incidentes sobre a comercialização dos
riscos e danos aos seres humanos e ao ecossistema mundial,
bens, as despesas de transporte e as de seguro.
decorre-ntes da falta de segurança no manuseio daquela enerArt. 49 No caso de instalações que utilizam a__ energia
gia. Estão ainda e sempre bem vivos na memóriã do mundo
nuclear para o fim exclusivo de pesquisa ou de aplicação imeos casos trágicos de Hiroshima e Nagasaki, pelo uso da energia
diata na mediciria, competirá aos proprietários das mesmas,
nuclear para fins bélicos, e de Three Island e Chernobyl,
órgãos públicos _ou privados, pagar aos municípios em cujos
··
pelos danos causados por razões de insegurança.
territórios estejam instàladas, a compensação financeira de
_ O Brasil vive os pesadelos d~_ uma primeira i, úillca ~sina
que trata esta lei.
_
_
nuclear de trajetória cl~~4içante _e, por isso mesmo ameaçaParágrafo único. O valor_da"compensação financeira refedora, dOs programas nucleares secretos nas mãos de militares
rida no caput deste artigo será determinado mediante acordo
e de episódios esparsos desastrosos, como o caso do Césio
celebrado entre o usuário da energia nuclear e a prefeitura
137 de Goiãnia. Em boa hora a Constituição de 198& estabedo respectivo município, devendo o mesmo ser previamente
leceu mecanismos de maior controle da socieda_de sob_re as
aprovado pela sua Câmara de Vereadores.
atividade_s relativas à c;nergia ·nuctear. -Prevê cniiCiSo XIV
Art.- 59 O pagamento da compensaçáo financeira pre~
do art. 49 que compete exclusivamente ao Congresso Nacional
vista nesta lei será eietuado, mensalmente, diretamente aos
"aprovar iniciativas· do Poder Executivo referentes a- atividamunicípios beneficiários, até o último dia útil do mês subüse-:
des nucleares". Além disso, prevê o art. 177, inciso V, que
quente ao do fato gerador.
"a pesquisa, a lavra, o enriquecimento·, o reprocesSamento,
Parágrafo único~ .O _não-cumprimento do prazo estabea industrialização e o comércio de niinériõs e niínerais miclealecido no caput deste_artigo implicará co"rreção do débito pela
res e seus derivados" constituem monopólio da União. Estabevariação diária do Bônus do Tesourp Nacional (I!TN), ou
lece ainda o § 1Ç> do mesmo artigo que "o monopólio previsto
outro parâmetro de correção monetária que venha a substineste artigo inclui os riscos e resultados decorrentes das ativituí-lo, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa
dades nele mencionadas ... ;,
de 10% (dez por cent_Q)_aplicável sobre o montante apurado.
Art. 6Ç> Os recursos recebidos pelos municípios, prove~ "É sabido que os mtinicfpiOs-braSiléiios, sobretudo nesta
nientes da compensação financeira prevista nesta lei, deverão
conjuntura económica adversa, não dispOein, de recUrsos sufiser aplicados exclusivamente em programas e projetes de procientes para programare implementar uma série de medidas_
teção e de segurança à população contra os efeitos decorrentes
destinadas à segurança da população e do ambiente circunvida utilização d,a_ energi!i nuclear nos respectivos terrítôrios.
zinho às_ instalações que utilizam, por qualquer razão, a energia
Parágrafo único. OS programas ·e,projetos de proteção
nuclear. São necessários os programas preventivos que requee segurança a que se refere o caput deste artigo deverão
rem onerosos investimentos em recursos humanos e materiais,
ser elaborados e implementados pelos municípios, em coopeabsolutamente indispensáveis em tais círCõ.nstânciãs: Como
ração e sob a supervisão técnica da Se_cretaria de Assuntos
os usuários da energia nuclear auferem seus lucros nos municíEstratégicos da Presidência da República.
piOs, deixando-lhes em contrapartida o alto risco, pessoal e
Art. 7Ç> O _Poder Executivo regUlâmentará esfa-lei ~no
ambiental, nada mais justo que pagar a esses mesmos municíprazo de 9{f (noventa) dias da data de sua publicação.
pios uma "c_ompensação financeira" para que eles disponham
Art. 89 . ESta-lei entra em vigor ~a data de sua publidos recursos necessários aos programas de proteção _e prevencação.
ção. Se a inundação de~suas áreas para gerar energia elétrica
Art. 9P Revogam-se as disposiÇões -em contráriO~
e a exploração de recursos minerais é, por força· de lei, indenizada financeiramente, por que não sê-lo igualmente o permanente risco, para o ambiente e para o homem, a que são
Justificação
submetidos o_s municípios nos quais se manuseia forma de
energia tão perigosa?
Leis em vigor (n" 2.004, de 3-10-53, 3.257, de 2-9-57,
7.453, de 27-12-85 e 7.525, de 22-7-86, para o caso do petróleo,
Uma instalação nucleoenergética é uma verdadeira "ese n" 7.990, de 28-12-89 e 8.001, de 13-3-90, para os casos
pada de Dâmocles" suspensa sobre a cabeça do território
de aproveitamento' de recursos hídricos para fins de geração
que a abriga. O pagamento de uma justa compensação finande energia elétrica e de recursos minerais) instituíram o paga- ceira seria uma força de garantir à sociedade envolvida uma
mento _de compensação financeira pela exploração daqueles
maior participação no processo de fiscalização e nos programas
recursos, a ser paga aos estados e municípios produtores e
de autodefesa. Somente através do envolvimento, da particiaos órgãos da administração di reta da União gestores de tais
pação, do controle, com os recursos financeiros necessátios,
será possíVel a convivência harmoniosa entre o desenvolvi·
recursos~
São os chamados royalties sobre o petróleo, hidreletri- mente tecnológico, a utilização de seus benefícios e uma vida
cidade e recursos minerais, previstos no § 19 art. 20 da Constihumana e social saudável. O presente projeto de lei tem por
tuição Federal, e regulamentados pelas leis citadas no paráobjetívo exatamente criar essas condíçõe s de convivência:
ao dispor dos recursos decorrentes de uma justa indenização,
grafo anterior.
As cinco últimas décadas deste século assistiram ao cres- poderão os municípios cuidar do seu presente e do seu futuro,
com tranqüiJidade e soberania.
cente processo de utilização da energia nuclear, como integrante fundamental da matriz energética dO mundo -modernoSala das Sessões, 24 de junho de 1991.- Dirceu Carneiro•.
dente a um percentual de 3% (três por cento) sobre o valor
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 2.004, DE 3 DE OUTUBRODE-1953
Dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo e define
as atribuições do Conselho Naciorial dQ_ Petróleo. Institui
a Sociedade por Açôes Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, e dá outras providências.

LEI N' 3.257, DE 2 DE SETEMBRO DE 1957
Modifica o art. 27 e seus parágrafos da Lei n' ·2.004,
de 3 de outubro de 1953 (dispõe sobre a Política Nacional
do Petróleo e define as atribuições do ConselhO -Nacional
do Petróleo, institui a Sociedade por AçõeS Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, e dá outras providências).

LEI N• 7.453, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1985
Modifica o art. 27 e seus parágraros da Lei n' 2.004,
de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei n• 3.257, de
2 de setembro de 1957, que ''Dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo e define as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, Iostltul a Sociedade por Ações Petróleo
Brasileiro Sociedade Anónima e dá outras providências''.

LEI N• 7.525, DE 22 DE JULHO DE 1986
Estabelece normas complementares para a execução do
disposto no art. 27 da Lei

n~"

2.004, de 3 de outubro de

1953, com a redação da Lei n' 7 .453, de 27 de dezembro
de 1985, e dá outras providências.

trata o inciso XXIV do art. 84 da Constituição Federal, avaiia~
ção_-do custo~benefíciq_ 4e cada incentivo fiscal, remissão, anis~_
tia, -subSídio e benefício de natUreza financeira, tributáría ou
credittcia;concedidos pela União, e que tenham afetado as
despesas e receitas do exercício financeiro, contendo, no mínimo, os seguintes demonstrativos:
I - de efeito comparado, no exercício financeiro; ehtie:"'"
. a)quantificação do crescimento económico de cada regi~o,_medido_pela variação de seu Produto Interno Bruto,
calculado com o acréscimo às dotações orçamentárias respectivas, como Despesa de Capital-Investimentos, de valor igual
ao dos incentivos fiscais, anistias, remissões, subsídios e benefícios- de natureza financeira, tributária ou creditícià -i élas
atribuídas;
b)quantificação do crescimento eéonômico "de cada região, medido pela variação de seu Produto Interno Bruto,
ocorrido em função dos incentivos fiscais, anistia, rehliSsáO,
SUbsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia a elas atribuídas;
II- quantificãçãO do crescimento econômico do País no
exercício financeiro, -medido pela variação de seu Produto
Interno Bruto, calculado com a redução dos encargos da _dívida
interna da União, mediante resgate de seu estoque, em valorigual à soma dos incentivos fiscaiS, remissão, subsídios e benefíciOs de natureza financeira, -tributária e creditícia.
Art. 2> O Tribunal de Contas da União incluirá em·
seu parecer prévio sobre as contas do Presidente da- República
análise relativa à avaliação de que trata o artigo anterior.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na àata de sua publi~
cação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contráriO.
Justificação

Uma das primordi3.iS funções do Padamento é 3. de fiscalizar a aplicação dos ·recursos públicos que, subtraídos aos
cidadãos, prestam-se à consecução e obtenção das metas go~
LEI N• 7 .990, DE 28-DE DEZEMBRO DE.l9.89
vemamentais.
Institui, para os estados, distrito Federal e Municípios,
Nesse sentido, a Constituição Federal, notadamente em
compensação fmanceira pelo resultado da exploração de seu artigo 49, estabel~ce a competência do Congresso N ~cional
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins para f~sÇal~ar -~- <;C?~~rC?_Ia_~, _9_i~~t_a~~~~~- _O_ll:_P~~--q~?:lquer de
elétriCa~-ae -reeu..sos-mmerru~;;- em
Suas Casas, os atos--do Poder Executiv_o ·(incís:o~ X), julgar
seus respectivos territórios, plataforma continental, mar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República
territorial ou zona económica exclusiva, e dá outras provi~ . e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo
dências.
(inciso IX).
·
Desta forma, os recursos públicos devem ser regularmente arrecadados e empregados nos fins previstos- nas leis
que os instituíram e autOrizaram. ESsas leis, por sua vez,
LEI N' 8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990
devem estar de acordo com os mandamentos constitucionais.
Nesta direção, a Carta Magna norteia as ações do Estado
Derme os percentuais da distribuição da compensação
financeira de que trata a Lei n' 7 .990, de 28 de dezembro ao estabelecer em seu art. 39 os objetivos fundamentais da
República, que a seguir mencionamos:
de 1989, e dá outras providências.
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
Il--:-_garantir o desenvolvimento nacioriai;
(.À Comisst'io de Assuntos Económicos- decisão termiIII- erradicar a pobreza, a marginalização reduzir as
nativa.)
desigualdades sociais e regionais;
IV -promover o bem de todos, sem preconceitos de
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 238, DE 1991
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
Estabelece critérios para avaliação dos incentivos fJScais,
discriminação.
subsídios e benefícios de natureza fmanceira, tributária
Como corolário de tais princípios pode afirmar-se, com
e creditícia.
certeza, que ao Congresso Nacional incumbe, não só como
prerrogativa, mas como dever (grifamos), cuidar para que
O Congresso Nacional decreta:
seja assegurado aos cidadãos o cumprimento daqueles objeArt. }9_ O Poder Executivo enviará ao COngresso Nacio~
tivos fundamentais.
como parte integrante da prestação de contas de que

ae--geraçâo- de -energm

nal~
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Portanto, a análise do emprego dos recurso_s_ público_s
reveste-se .de fundamental importância para a vida da-NãçãO.
, Assim, há necessiji{lde _p~ exame· comparatiVO entre as
vári3s alternativas dé é:ropr_ego dos tão decantados recursos,
coln vistas a formularem-se as ações governamentãis no sentido de dar':'lhes o destino que mais se.coadune com-os Obje~
ti vos constituciomiiS:. -.
Por tais razões, de _u;a:nscendental valor, este projeto de
lei prevê a avaliação do custo-benefíciO dos incentivos fisc~is,
anistias, remissões, subsídios e benefíciOs de natureZa f~riaô7
ceira 1 tributária e creditícia,_ concedidos pela UniãO, levando-se em conta os seus efeitOs sobre o crescimento económico
do País~ inediâo pela vari~Çtió-do seu-rroduto Interno Bruto.
Esperando contar com Q apoio- dos meus nobres pares,
submeto à apreciação do Congresso ~acional o presente projeto de lei.
. ~·· __ -·
. _ _
Sala das Sessões, 14 de junho de 1991.- SenadorEsperidião Amin.
(A C omissão_ de Assumas Económicos- _decisão termi-_
nativa.)
O SR. PRESIDENTE. (Mauro Benevides)- bs projetas
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes:
Sobre a mesa, ·comunicações que- Serão lidas pelo Sr.
I' ·secretário-: ·
· ·· ··
· ·· --·Sãó lidas as seguintes:
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES-_
COM!Só>ÃO DE ASSUNTOS SOCIAis ..
OFICAS/80/91
Brasília,-20 ·de junho de 1991
Senhor Presidente:
,
Nos termos do § 2' do artigo 91 do Regimento Interno,
comunico a V. Ex• que esta comissão aprovou o PLS n 9 42/91,
que "estabelece normas de proteção à saúde dos trabalhadores
de biotérios e dá outras providências", em reunião realizada
dia 19 do corrente.
_
Na oportunidade renovo a V. Ex' meus protestos_d_e elevada estima e consideração. - S.enador _Abnir_ Gabdel, Presidente.
OFICAS/81191
Brasília~ 20 de junho de 1991
Senhor Presidente:
Nos termos do § 2~ do art. 91 do Regíoiento Interno,
comunico a V. Ex~ que esta comissão-aprOvou o PLS n9 79/91,
que udispõe sobre o reflorestamento com a espécie" Araucária
Angustilolia Brasiliensis.. , nas regiões do Planalto Meridional
dos Estados do Paraná, Santa Catarin_ae_Rio Grande do Sul",
em reunião realizada dia 19 do correp.te,..
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de elevada estima e consideração. -Senador Almir Gabriel, Presidente.
OFICAS/82191
Brasília, 20 de junho de 1991
Senhor Presidente:
_
_
_
Nos termos do § 2' do ar!. 9! do Regimento Interno,
comunico a V. Ex~ que-esta--Comissão aprovou o·PLS n9 68/91?
que "institui estágio -prá1:Ico-;noUltimo ano do curso de Odontologia, comO forma de prestação de serviços em. unidades
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sanitárias situadas em áreas Urbanas carentes ou _c_idades do
iittedof'\:e)ll reuriião realizada_dia 19' do__corrente._ --·
__ Na 9PQ~tu_ni_dade renovç:> a V. Ex~~ meus protestos de
elevada estima e consideração. - SenadOr Almir Gabriel,
Presi&:nte.
·
--·
···
·
OFICAS/83191
Brasília·, 20 de junho de 1991
__ Senhor Presidente:
Nos termos do § 2" do art. 91 do Regimento Interno,
comuniCo a V.- Ex• que esta comissão aprovou o PLS_ n" 83/91,
que "altera a Lei n' 6.938, de 31 de agosto de 1981, que
dispõe sobre a Política NaCioilal do Meio Ambiente, seus
fins, e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras
providências", em reunião realizada dia.l9 do corrente ..
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de elevada estima e consideração. - Senador Air:nir Gabriel, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

Com_.refePlenário
Interno,
abrir-se-á o prazo___de cinco dias para interposição de-recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que os Projetes
de Lei do Senado n~ 42, 68,79 e 83, de 1991, sejam apreciados
·
pelo Plenário.
Esgotado esse prazo sem a interposição de recurso, as
proposições serão remetidas à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Foram encaminhados à publicação pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadanja que concluem favoravelmente aos
Projetõ·s-de Lei da Câmara n95 59, de 1987, e, 23! de 1988.
As proposições ficarão sobre a mesa, durante cinco sessões ordinárias, para recebimento de emendas, nos termos
do art. 235, II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Foi encaminhado à publicação, parecer da Comissão de Assuntos Sociais
que conclui favoravelmente ao_ Projeto de Lêi da_Câmara
n' 121, de 1990.
A proposição ficará sobre a mesa, durante cinco sessões
ordinárias, para recebimento de emendas, nos termos do art.
235, II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A. Presidência comunica que~ nos termos do art. 254 do Regimento
Interno, por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito,
da comissão a que foi distribuído. determinou o arquivamento
do Projeto de Lei da Câmara n' 11, de 1990 (n~ 3.612/89,
na Casa -de origem), que altera a Lei n9 91, de 28 de agosto
de 1935, que "determina regras pelas quais são as sodedades
declaradas de utilidade pública".
De acordo com o disposto no parágrafo úníco do art.
254, fica aberto o prazo de 48 horas, a partir deste momento,
para a interposição de recurso de um décimo dos membros
do Senado, no sentido da tramitação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Há oradores
inscritos.
Cori.cedo a paiavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR, NELSON CARNEIRO (PMDB -RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, na
última quinta~feira, o nobre Sefl::?_dor Pedro Simon proclamou,
desta tribuna, que o filé mig~on, para seu estado, seria- arên~a ao expedie_nte lido, a presidência _co__?I uni~ _ao
que~ nos termos dq art. 91, §~ 2"_ a 59_ do Regimento
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duplicação do Pólo Petroquímica de Triunfo, pelo qual se
vinha batendo, inclusive, o Governador Alceu Collares. Tive
oportunidade de aparteá-lo, para lembrar a n-ecessidade da
efetivação do_ Pólo Petroqufmíco -de Itaguaí. Lembrou-me o
ilustre líder rio-grandense que, no mesmo dia, o Presidente
Sarney autorizara as· duas obras, a d9 Rio Drande do Sul
e a do Rio de Janeiro. Venho _agora felicitan:)Gove-i'Oador
Alceu Collares pela decisão-da Petrobrás, ao coricecter crédltõ
à aludida duplicação. É a VItória da determinação, da tenacidade. Foi uma das promessas de sua campanha eleitoral, que
ora se concretiza. E o Rio de Janeiro? O pólo petroquímico'?
Não, nele nem se fala. Reabriu-se o debate sobre a localização.
Itaguaí, a poucos quilómetros do porto de Sepetiba, ou na
região de Campos, onde estão o petróleo e o gás'? Renovou~se
a discussão sobre a conveniência ecológica. O Secretário Luis
Salomão, de Minas e Energia, anunciou que se J3tá1irif-mini~
pólo na Baixada Fluminense, como já CritiqtieT"'neSfa Casa.
E o governado-r, que na campanha não priorizou o pólo p_e~~o~
químico, está empenhado, como obra número u-m de sua admi~
nistração, em construir a Linha Vermelha, um pequeno trecho
da A\·enida Brasil, para facilitar o tráfego ãté g -~~_ntro da
cidade, dos passageiros que chegam ou se destinam ao aero-:porto do Galeão. O debate, hoje, é sabér se serã cobrado
pedágio, como quer o BNDES, õu uiil" acrésCimo· na tãxa
de embarque, como quer o estado.
O povo aínda uma vez te!n razão. Quefltnãó tem padririho
morre pagão. A duplicação do Pólo Petroquímica· de Trhihfo
teve padrinhos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Nelson Carneiro, o Sr. Mauro
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidênciii, que
é ocupada pelo Sr. Dirceu Ca;neiro, ]'~Secretário.
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O GoNerno Federal também não aceita. E assim, a situação
do Estado de Rondônia, no que tange à energia elétrica,
vai ficando cada vez mais grave.
Não entendo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a insensibilidade do Governo Federal com respeito a esse problema
.do meu estado.
___ Há pollcqs_ d_i!!S, enviei ofício à Petrobrá~ pistdbuidora,
para saber o montante da dívida d_a Ceron.
Recebi, no dia 31 de maio de 1991, um ofício da Petrobrás
Distribuidora, onde ela informa que o montante devido pela
CERON é de dois bilhões, 171 milhões, 580 mil e 179 cruzeiros, quantia que, j3 sabemos de pronto, a Ceron não tem
condições de saldar.
Com isso, hoje, os municípi'ós -do Estado de Rondônia,
em sua grande maioria, estão sofrendo com a falta de energia
elétríca, paÍ'a que se possa dar continuidade ao desenvolvimento daquele estado e aos seus municípios:
-O Município de_ Cacoal, Sr. Presidente, hoje cori( mais
de cem mil habitantes, está com racionamento de óleo diesel.
E a explicação é que a Petrobrás está diminuindo a quantidade
-de _c;Sleo enviado para o Estado de Rondônia.
9fício"que recebi do Dr. Andt:é Romá Fernand~s-, no
se_u _térmi_no, diz o seguinte:
·

_ -o

"Quanto a entendimento com vistas à negociação da
dívida em causa, esclarecemos que o Governador do Estado de_ Rondônia participou da reunião com representantes
desta companhia, realizada em 26-4-91, ocasião em que
a Ceron não apresentou qualquer proposta para o equacionamento do assunto, alegando total impossibilidade
financeira de pagamento do seu débito vencido, bem co- mo dos futuros fornecimentos."

-Não poderia ser de outra forma, Sr. Presidente e SrS-.
Senadores. Como eu disse, inicialmente, a Ceron não tem
O SRc PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
conQição de saldar o débito de óleo que ela tem com a Petropalavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
brás Distrib~idora,_ porque a sua arrecadação mal dá__ para
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO.l'ronuncia
cumprir os comproinissos com os seus fi..nlciOriádõ-s e- com
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senãdores, venho
os encargos sociais.
hoje à tribuna do Senado, para, mais uma vez, fazer cOmenTenios;-ôiariamente, chamado a atenção das autoridades
tários e chamar a atenção das autoridades federais sobre a
do setor elétrico brasileiro, para a necessidade urgente de
questão da energia elétriCa ilO Estado de Rondônia._
- se resolver esse problema angustiante do nosso estado.
Sabemos todos que nenhum estado, nenhÚma localidade,
Temos pedido às autoridades a inclusão de recursos no
nenhum município Se desenvolve sem a energia elétrica. E
Orçamento para o término da hidrelétrica de Samuel, que
Rondônia, hoje, é um Estado fadado a não ter desenvolhoje só atende a capital. Há necessidade, mais do que urgente,
vimento pela falta de energia. O GoVerno Federal, na màioria
emergente, de que se inicie a construção do chamado Linhão,
dos estados brasileiros, é respOnsável pela geração de energia
que sai da usina de Samuel, no Município de Ariquemes,
elétrica. Nos estados mais ricos, como Sãõ- Pãulo, Paraná,
Rio Gra:nde do Sul, Santa Catarina, Minas- Gerais; Rio de- até o município de Vilhena, no extremo sul do estado, pois
só assim estaríamo-s iniciando a solução desse angustiante proJaneiro, e nos estados do Nordeste, a g~ração de- energia
blema, que é a fatal constante de energia, trazendo sobreselétrica e responsabilidade do Governo Federal.
saltos para a população do Estado de Rondônia.
Em Rondônia, não grande parte da energia é gerada
- Por mais que se reclame, por mais que se chame a atenção,
com recursos do próprio estado_ as termoelétriCas - , embora o óleo diesel seja um pouco subsidiado, o maior volume o Governo Federal se faz de surdo e mudo quanto a esse
é pago pelas combalidas contas da CERON- Centrais Elétriproblema.
cas de Rondônia. E, a cada dia que passa, as comunidades
Mais uma vez estou aqui, hoje, na tribuna do Senado,
ficam mais sobressaltadas, porque constantemente está faltan- chamando a atenção para responsabilidade que tem o Gov~mo
do óleo diesel, e o estado não tem _con~ição de pagar à Petro- Fed~ral tem o Estado de Rondônia, não só no aspecto de
brás a conta que hoje já se enOOntrã-em patamàres estratos- supnr o estado com energia elétrica, de sua responsabilidade,
fétiCos.
-_
_ _ _ __ ------'-=-------~mo também em todos os outros setores_-.educação, saúde,
Sabemos do esforço feito pelo governo anterior, e tam- agrícola, segurança etc. Sr. Presidente e Srs. Senadores, não
bém pelo atual, procurando resolver o problema, colocando es~ou reclamando nenhum privilégio, porque a Lei n"' 41, que
ou entregando as CentraiS Elétricas- de ~o~dônia para serem cnou o Estado, num dos seus artigos, diz que a União fica
geridas pelo Governo Federal. Mas a Ele:tronorte não aceit.a._ responsável_~m carrear recursos para a estruturação do estado,
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durante um período de cinco anos, e isto, até

hoje~

não foi

feito. O Estado de Rondôni-ª, a cada ano que passa, está

mais penalizado. Quando foi promulgada a Lei Agrícola, o
Governo Federal estipulou que a partir -do Paralelo 13 para
cima os agriCUltores não teriam do Governo-- a ·gará.Dtia de
preço mín~mo, lião teriam garantia de armazetiamento e nãO
havia garantia de financiamento pelos órgãos federais, o que
não era surpresa; acima do Paralelo 13 fica ·a- !:ri_3jQ( pârte
do território do Estado de Rondônia.
.
.
É com tristeza que, hoje, dou conbec.iritentO-a ejúi_~Casa
que os setores_ da agricultura, de energia elétriCa e de segurança, no Estado de Rondônia, estão mais do que falidos.
Sr. Presidente, nós, os representantes daquele estado,
que temos a responsabilidade, aqui no Senado da República,
de chamar a atenção e tornar públicos os problemas que lá
ocorrem, estamos hoje numa situação muifo difícil~ agrã:Vando-se a cada dia que passa.
O governo do estado encontra-se _numa sit1,1ação difícil,
pois não há arrecadação suficient_ç para Sãldar os seus compromissos, e o GoVei'no Federal, a cada dia, distancia-se mais
do Estado de Rondônia, sem lhe dar a sustentação necessária
ao seu desenvolvin;tento.
.
São estas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as considerações e as preocupações que trago a esta Casa, ·na- tarde
de hoje. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) palavra ao nobre Senad_or Esperidião Amin.

Concedo a

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. PrQnuDcia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr, Presidente
e Srs. Senadores, nesta oportunidade, ocupo a tribuna para
fazer um registro necessário a propósito da institucionalização
do Provida- SC, um progrãma que tem como objetivo conduzir o processo d_e recuperação ambiental e social na região
sul de Santa Catarina.
O cronograma da história do Provida - SC tem como
ponto de partida o dia 21 de fevereiro deste ano. Naquela
oportunidade, o Senhor Presidente da República Fernando
Collor de Mello, numa audiência de que tive oportunidade
de participar Da companhia dOs Prefeitos MuniCipaiS de Criciúma, Altair Guide; de Araranguá, Eduardo Guizo, e do Deputado Federal Ruberval Pilotto, de Santa Catarina; devidamente instado por nós a dar curso ao cumprimento de um
compromisso de sua campanha eleitoral atinente às terríveis
condições de vida do mineiro e do meio ambiente do .sul
de Santa Catarina, profeiiu despacho remetendo o assunto
ao âmbito do Ministério da Ação Social.
Posteriormente, diversas reuniõeS entre técri.icos de "Santa
Catarina e do Governo, qUe-veiO a--toiilài"-posse no dia 15
de março passado~ conseguiram dar forma inicial a esse programa de recuperação ambiental~ social e económica do sul de
Santa Catarina, intitulado Provida -SC. ·- . . ___
Integram o grupo de trabalho que o Presidente Fernando
Collor instituiu quando de sua visita a São Joaquim, no dia
9 de abril próximo passado, repreSentã.lites do Ministério da
Açáo Social, que coordena o grupo do Ministério da Educação; do Ministério da Saúde; do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento; do. MinistériO-da Agricultura e Reforma Agrária; do Ministério da Infra-Estrutura_ e -representantes das Secretarias do Meio AmbienJe, do Desenvolvimento Regional e de Assuntos Estrãtégicos. Esse grupo de
trabalho, assim constituído, teve, D.õ dia:-19 PróXimo ·passado,
sua primeira· reunião de trabalho. Na quarta-feira passada,
T

__
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diversos parlamentares de Santa Catarina tiveram opOrtunidade de acompanhar essa primeira: reuri.ião. Os resultados
até aqui, encontram-se, ainda, no âmbito da administração.
N~o há nenhum resultado concreto que se possa aferir in
loc_o na região_sul de Santa Catarina. Mas, no curso da reunião
d<;t_ ,semana-passada, além dos representantes dos Ministérios
e_ das Secretarias federais, o representante do Governo de
Santa Catarina, o Vice-Governador António Carlos Konder
Reis,- e nós, parlamentares representantes do Estado_-de Santa
Catarina que pudemos participar da reunião, tivemos ocasião
de fazer duas constatações: a primeira relacionada à prioridade
em termos de meio ambiente.
Hoje mesmo tivemos oportunidade de assistir, pela televisão, ao noticiário referente à reuniâo de avaliação setorial,
conduzida pelo Presidente da República, com vistas à preparação da Conferência sobre o Meio Ambiente e .DesenvolvimentO- EC0-92, qUe será levada a termo no mês de junho
do ano que vem.
A primeira constatação por nós féita, riá serriaila passada,
após assistirmos a um- video tape, a um documentário, que
traduz com imagens aquilo que nenhuma eloqüêncía pode
igualar, foi o _estágio de deterioração amb~ental do sul de
Santa Catarina, depois de dezenas e dezenas de anos de extração irracional do carvão. O que se pode constatar é que nós
temos, no Sul do Brasil, no sul de Santa Catarina, uma grande
chaga, uma grande ferida, que não apenas enfeia a natureza,
mas compromete a qualidade de vida de milhares e milhares
de brasileiros que lá vivem; e compromete a qualidade da
natureza do trabalho de dezenas de milhares de chefes de
famílias, jovens e mulheres.
Não há, realmente, palavras para expressar aquilo que
tivemos a oportunidade de ver na quarta-feJra passada, na
reunião havida no Ministério da Ação Social, nas imagens
do documentário apresentado. Para que se tenha idéia, Criciúma e a região sul de Santa Catarina correm o risco, sem
as providências que estão preconizadas no Provida - SC,
de não terem água para beber, em função do comprometimento do lençol freático", pela deposição de finos de carvão,
finos esses_decorrentes de uma extração prolongadamente irracional, promovida pelo Governo Federal, posto que tanto
a concessão e a autorização para a lavra, quanto a própria
constituição de empresas federais destinadas à extração de
carvão, são todos_ esses procedimentos da responsabilidade
privativa do Governo da União.
·
A segunda constatação é a necessidade de apressarmo~
o_ passo no sentido de que, naquela região, se possa efetivam.~nte_ promover lJm conjunto de ações integradas, de sorte
a permitir que_as distorções, tanto do ponto de vista económico
-:-:- o depauperamento ali ocorrido a partir da interrupção
das atividades de extração do carvão, seu transporte e beneficüi.merito, por decisão do Governo Federal- quanto do ponto
_de :vista social, já que as conseqüências sociais- são· notórias
e lamentáveis, ·e ambiental, devido ao prolongado processo
irracionãl de extração do cárvão, sejam corrigidas ao menor
custo possível.
A correção desses gravíssimos efeitos da extração do carvão, ocorrida, repito, sob a presidência de normas, instruções
e autorização do Gove-rno Federal, ao longo de tantos anos,
vai-Se tornando proibitiva, por decurso de prazo.
_____ :Era meu dever fazer esta comunicação, lavrando aqui,
não o meu protesto, mas uma palavra de estímulo, de recomendação para que se prossiga, para que se acelere a recuperação do sul de·Santa Catarina. Acima de tudo, desejo parti-
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cipar dessa grande tarefa, que o Governo Fe_deral resolveu
assumir, de maneira raciónal, e que todos devemos, através
do zelo, da advertência, da crítica construtiva, participar.
Era este o registrO que gostaria de fazer, relembrando,
ainda, que no próximo dia 17 de julho estaremos novamente
no Ministério da Ação Social, para conhecer os progressos
que, eventualmente, se tenham já obtido na condução desse
mister tão fundamental para a qualidade de vida de uma região, que tanto produziu e produzirá ainda para o Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!).

Durante o discurso do Sr. Esperidião Amin, o Sr. Dirceu Carneiro, ]P Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Alexandre Casta, Jt? Vice~Pre
sidente.
COMPARECEM,MAIS OS SRS. SENADORES;..
.
Amir Lando - Aureo Mello - Carlos Patrocínio César Dias ---:- Eduard_o Suplicy - Gerson Camata - Humberto Lucena- Maurício Corrêa -Pedro Simon- Ronaldo
Aragão- Teotônio _Vilela Filho.
O SR. P~ESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.)
S. E>r não está preSerite.
Concedo a palavra ao nobre Senador Am_ir Lando. (Pau~
sa.)
·
S. Ex' não está presente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 319, DE 1991
Requeiro nos termos do art. 210 do Regimento Interno
do Senado Federal, a transcrição nos Anais do Senado Federal
da matéria publicada no Jornal Folha de S. Paulo, de 26 de
maio de 1991, sob o título '•Moscou enviava 80% dos recursos
do PCB".
Justificação
Friso que a matéria em foco versa SObre controvérsia
que por longo tempo se feriu.
- ---- ---- Faço votos que outros partidos, igualmente ditos ideoló_~
gicos, sejam estimulados a fazerem revelações similares.
Sala das Sessões, 24 de junho de 1991. -Senador Esperidião Amin.
(À Cofnissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cos.1a) .,.- O requerimento lido vai ao exame da Mesa Diretora.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 239, DE 1991

. § ~9 O disposto no parágriifo anterior não se aplica
a Imóveis com área até 100 hectares relativamente à necessidade da averbação à margem d~ inscrição da matrícula
do imóvel no registro de imóveís competente."

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contráriO.
Justificação
Dentre as inúmeras modifiCãções introduzidas na Lei n"'
4.771, de 15 de setembro de 1965, determinou a Lei n• 7.803,
de 18 de julho de 1989, que a reserva legal (área equivalente
a 50% das propriedades rurais nas regiões Norte e CentroOeste onde não é permitido o corte raso) fosse averbada
à hlargem da inscrição da matrícula do imóveL
O cum-primento do que dispõe a Lei 7.803 implica em
custos processuais considerados proibitivas a pequenoS produtOI-és-, rúrais. ComO se sabe~-esses produtores se dedicam a
atiVidades produtivas, cujo _objetivo primeiro é ·a sua subsis~
tência e de sua família: P!-)ftanto, qualquer despesa adicional
implica, necessariamente, em impactos negativos sobre a sua
própria subsistência.
_
É -com o propósito de salvagua~dar o pequeno produtor
rural da região Norte e da parte norte da região- Centro~Oeste
que elaboramos o presente projeto, dispensando os_ produ~
tores com imóvel até 100 hectares do procedimento de averbação à margem da inscrição da matrícula dó irii6Vel no registro
de imóveis competente, sem iséntá~lo, no entanto; da necessi~
dade da manutenção da reserva legal eqUivalente a 50% da
área do imóveL
Sala das Sessões, 24 de junho de 1991. -Sena-dor Amir
Lando.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 7.803, DE 18 DE JULHO DE 1989
Altera a redação da Lei 011 4.771, de 15 de setembro
de 1965, e revcrga as Leis n?'! 6.S35, de 15 de junho de
1978 e 7-511, de 7 de julho de 1986.
.

........

···········~"·-----·----·-----·-*---·-··········--~--~-·--·

·- ~ Art. 44. Na região Norte e na parte norte_ da região
Centro-Oeste, enquanto náo for estabelecido o decreto- de
que trata o art. 15.• a exploração a corte raso só é permissível
desde que permaneça com cobertura arbórea, pelo menos
50% da área de cada propriedade.
Parágrafo único. A reserva legal, assim entendida a área
de, no mínimo, 50% (cinqüenta por centO) de cada piOpriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada
à ~arge~ da inscrição da matrícula_ do imóvel no registro
de Imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, ·nos casos de transmissão, a qualquer títUlo, ou de
desmembramento da área.
Redação do parágrafo dada pela Lei n• 7.803/89

Altera a redação do art. 44 da Lei o• 4. 771, de 15 de
setembro de 1965.
O Congresso Nacional decreta:
.:-•• c,·-· •• -....-. •,• •.•.••••.•~ •••• ~ •••••• -- •••••••••••••••• - .-. ~~~ ••••-............ --.
Art. 1• O art. 44 da Lei n• 4.771, d~ 15 de setembro
(A Comissão de Assuntos Sociais - deçisão~ terminade 1965, passa a vigorar com o act_és.t~o"_do seguinte
liva.)
pa.rág~afo, transformando o parágrafo úD:ico em parágrafo
pnme1ro:
. O SR. P~ESIDENTE (Alexandre Costa) - O projeto
"Art. 44 (... )
lido será publicado e remetido à comissão competente. Esgo§ 1• ( ... )
tad_o o tempo destinado ao Expediente.
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Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 30, DE 1991

(Eín regime de urgência, nos termos do art. 3J6, c,
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 30, de 1991 (n' 588/91, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que disciplina
a transação nas causas de interesse da União, suas autarquias, fundações e empresas públicas federais dispõe sobre a intervenção da União Federal nas causas em que
figurarem como autores ou réus entre administração índireta: regula os pagamentos devidos pela Fazenda Públie3:,
em virtude de sentença judiciária; revoga a Lei n~ 6.825,
de 22 de setembro de 1980, e dá outras providências.
(Dependendo de parecer dá Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.) .
Solicito ao nobre Senador César Dias o parecer da Comissão de_Constituição, Justiça e Cidadania so_bre a matéria.
O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR. Para emitir parecer.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
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- 5. No que tange à constitucionalidade, jurididdade ou
regimentã.lidade, cabe regi~~rar que não foi identificado nenhum vício que possa macular referido projeto, o qual já
foi. aliás, objeto de exame pela Câmara dos D_eputados.
II- Conclusão
Em conseqüência dos fatos e argumentos anteriormente
expostos, somos favoráveis à aprova.ç"ão do Projeto de Lei
·da Câmara n' 30, de 1991, na forma em que foi enviado
por aquela Casa Legislativa.
Salvo melhor juízo, é o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -

O parecer

é favorável.

A Presidência esclarece ao Plenário que a aprovação do
requerimento de urgência tirou a oportunidade de- os Srs.
Senadores apresentarem emendas perante a comissão a que
foi distribuído o projeto. Assim sendo, fica facultada a apreSe"D.'tação de emendas, nesta oportunidade.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão~
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 8, DE 1988
DisCuSSão, em tui'no único, do-Projeto de Lei da Câmara n' 8, de 1988 (n' 409/83, na Casa de origem), que
altera a Lei n~ 6.939, de 9 de setembro de 1981, que
trata do Regime SUmário de Registro e Arquivamento
no Registro do Comércio, tendo
PARECER, sob n' 169, de 1991, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, e no mérito, favOrável.

I - Relatório
1. Vem a exame da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania o Projeto de Lei da Câmara n' 30, de 1991 (n'
588-B, de 1991, na Câmara dos Deputados), que "disciplina
a transação nas causas de interesses da União, suas autarquias,
fundações e empresas públicas federais; dispõe sobre a intervenção da União Federal nas causas em que figurarem conio
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sesõe's ordináautores ou réus entes da administração in-direta; regula os rias, a fim de receber emendas, nos termos do disposto no
pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sen- art. 235. Ao projeto não foram apresentadas emendas.
tença judiciária; reVõ-ga a- Lei n~ 6.825, de 22 de setembro
Em discussão o projeto, effi tui"no único. (Pausa.)
de 1980, e dá outras providências".
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
2. Trata a proposição em tela de matéria cujo -objeto
Encerrada a discussão e de acordo_ com_ o disposto no
apresenta relevante contribuição para a administração da justi- art. 168_ do Regimento Interp.9_, a matériã s~i da _Ordem do
ça. Com efeito, ao disciplinar, entre outros aspectos, aS hipóte- Dia, devendo a ela retornar, oportunamente, já em fase de
ses em que os representantes judiciais da União poderão tran- vqtação.
sigir~ abre-se espaço para a solução negociada dos feitos em
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) Está esgotada
que o Estado tiver participação, sem prejuízo, todavia, do
indisponível interesse público.- Nesse sehtido, aliás, mencio- a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
ne-se o dispositivo do § 2~ do art. 1~ do aludido projeto,
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena
que assim estabelece, verbis:
"Qualquer transação somente poderá ser homologada que falará como Líder.
ap6s manifestação'do Ministério Público."
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -PB. Como
3. No bojo do projeto é estabelecido, também, o valor Líder, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.
máXiino de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), que será Senadores, o PMDB, atraVés de suas bancadãs na Câmara
corrigido periodicamente por decreto, como teta de referência e no Senado, tomou posição, desde sua edição, contra a Mepara essas transações. Isto significa que a partir desse valor dida Provisória n~ 296, -que-dispõe sobre o reajuste diferena transação, "sob pena de nulidade, somente será possível ciado dos vencimentos de algumas categorias de servidores
com prévia e eXpressa autorização-das autoridades que vierem públicos da AdministraÇão Díreta da União.
Essa proposição criOu umã grande polêmica a nível nacioa ser designadas em decreto"(§ I' do art. 1' do projeto).
4. Como se depreende das evidências ora relatadas tal nal, despertou muito interesse- nas reuri.ióes dos servidores
iniCia:tiva vem ao encontro de justo anseio coletivo de maior públicos em todo o País, e inclusive, levou algumas categorias,
eficiência na defesa do interesse público, na medida em que como a dos professores e funcionários das universidades fedeimpõe seja feito o devido exame, relativamente às decisões tais, os Fiscais de Previdência Social, os Fiscais da Receita
que onerem, de maneira significativa, a Fazenda Pública.
. Federal, à paralização de suas atividades, de tal sorte que.
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já sabemos que há, por conta de decisões das áreas- sindicais
respectivas, uma greve generalizada nesses setcires do serviço
público, gerando, por-via de conseqüênciã~ grànde ti';ulsfàrito

no meio da sociedade, particularmente no que se refere às
·
·
universidades federais e â Previdência.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, desde o início de sua tra-

mitação, colocamo-nos contra a Medida Provisória

n~

296,

em primeiro lugar, por entender que se a matéria exa relevante_
não poderia ser urgente, porque· não cuidaVa de re_posíção
salarial, pois aí sim, preencheria também esse· pié-requisito
estabelecido no art. 62 da Constituição Federal.
- -- Além de não ser urgente, a medida provisória, a nós
nos parece injurídica e inconStitucioiJ.ãl,_ d~- veZ qué telll um
caráter profundamente discriminatói'ío; náo S6 pOrqUe ex_cluiu
de seu texto as categorias que mencionei, m·as tainlJém pOrqU:e,
em relação ãs própri3.SCategoria-s que s-ãO benaíciidas pela
medida, há uina diSparidaâe mUito grande de reajuste em
relação a-os níveis de vencimentOS:- Não se pode esquecer que
os titulares das funções de DAS têm ulil reajuste d<! oi:dem
de 120%, enquanto-as demais ciltegoriãs--fêm--reaJ~Sti~s que
vão de 10 até 90%. Tudo isso gerou um ambiente de intranqüi~
lidade no meio do serViço -público federaL Isso é válido, não
só para os servidores civis, mas tarnbénl, para -os-servidores
militares que estão inqUietos. VáriOS Chefes milii:arc~,_c;:~ pronunciamentos de Ordem do Dia, tém feitO -sentir as grandes
dificuldades por que passam os que vívem de salárió;-no serviço público.
-·
·
Diante disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nâ'I11Ürna
sessão conjunta do Congresso Nacional, quando nos prepará-vamos para votar contra a Medida Provisória n~ 296, fui informado pelo nobre Líder _Genebaldo Correia, que represe-nta
a Bancada do PMDB na Câmara dos Deputados, -com o te"sti~
munho do Deputado Humberto Souto, Líder do_ Governo
naquela Casa, ·que havia se eStabelecido entre as lideranças
dos servidores públicos e-o Governo, réprese-ntado pelo Minis~
tro· Jarbas Passarinho, uma trégua de algun§._ __djas que terminaria a-manhã, durante a qual haveria uma tentativa de chegar-se a um entendimento que passaria por duas '!'erte~tes:
a inclusão na medida provisória, naturalmente através de um
projeto de lei de conversão, dessas -categorias _que ficaram
fora, e bem assim, o exame da possibilidade de se antecipar
um reajuste linear, para todos os se"!Vldor:_es E_~_Elic<:'s~_civ_!§
e militares, já que só em janeiro aCd'iltéce- ã ~data base do
seu reajuste.
- A minha presença na tribuna, na tarde de hoje, Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores, em nome da Bancada- do PMDB no
Senado, é para dizer que estamos na ansiosa expectativa de
que esse entendimento se conclua. a fim de Cj_ue, amanhã,
possamos chegar, se possível, a um•acordo com todas as_ lideranças na Câmara e no senadO, em ~torno de um texto que
possa, afinal, se transformar em um projeto de lei de conversão; a ser apresentado pelo relator da matéria como um denominador comum nessa questão que se debate, há alguns dias,
em torno de novos padrões de vencimentos para os servidores
públicos civis e militares.
Na verdade, se há_ uma catego!ia dos que trabalham ne-ste
País, que está mais do que sacrificado ao longo dos anos,
não só por esse, mas por todos _os governos anteriores, é
a representada pelos_ que prestam serviço ao setor público.
Se tivéssemos que faier um reajuste salariafjUsto sem dúvida
alguma, pelos dados disponíveis da Fundação Getúlio Vargas
e:do IBGE, que medem a inflaçãO nlensal,-teríamos que reconhecer que os servidores civis e militares teriam direito a
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uríla r~posição de bem mais de mil por cento. tal a erosão
dos seus salários ao lqngo do tempo, em face do processo
inflacionário que tanto nos atormenta.
Portanto, Sr. Presidente eSrs._ ~e1;1adores, estou confiante
de _qu-e ·ioda essa tentati-va de entendimento há de dar certo,
por acreditar que o Governo há de ser. afinal, sensível àS
legítimas aspirações __dos que trabalham na administração pública.
- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Marco MacieL
·(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. (Pausa.)
Conc_edo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.

-o SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF. Pronuncia
o Seguinte discurso.) - Sr. PreSidente, Srs. Senadõi-eS, uso
da palavra, neste instante, para uma exceç_ão à- regra que
tenho procurado cumprir aqui, comO integrante de um partido
de oposição; criticar o Governo Dos seus desmandos, nas irregularidade-s, enfim, pio"curando exercitar a ativ-id3de fiSciilizadoi"a que íricumbe a um parlamentar membro de:sta Çasa.
InClusive, Sr. -Presidente, nem falarei_acerCa desses 85,9_ milhões de dólares que teriam sido pagos, até com a contrariedade, segundo os jornais, do próprio Presidente _do_ BancO
do Brasil, Sr. Lafayette~ Coutinho, ao Midland Bank sobre
a cooperativa dos proprietários de usinas de álcool e açúcar
em Alagoas. O assUritó ficará para outra -oporturiidade.
Neste instante, quero fazer uma manifestação de regozijo,
como cidadão brasileiro, pelo gesto "altivo praticado por Sua
Excelência o Senhor Presidente da República.
Quando, na Constituinte, discutíamos a _reconstrução da
inStituição MinistériO PUblico, a nossa m-aior preocupação estav~_Cen_trada exatamen_te em retirarmos aquele_ modelo antigo
e ultrapassado, em que o Chefe do MinistériO P~blico era
nomeado pelo Presfdente da República e demissível a~ n_utumt
para que, na nova Constituição; a investidu!a do Procurador_-_Geral da Repúbl!~ _se desse de tal forma que a sua _exoo.eração não se desse potestativamente, segundo o alvedrio do
Presidente da República, mas, que houvesse a manifestação
de dois terços do SenadoFederal. Através dessa barreira, o
PrOcurador-Geral d~ :República poderia exercitar, coin indepe-n"dêiicfã-e autonomia, o míenus que lhe incumbe na defesa
da instituição, como" Cliefe dO Ministério PúbliCo.
Tomei conheciniento de que, ainda nos Estados Unidos,
o próprio Procurador-Geral da República, Dr. Aristides Junqueira, que conclui o_'- seu mandato, teria sido informado de
que o Presidente da República pretendia mantê-lo. O Sr.
Aristides Junqueira fqi, na verdade, o Procurador-Geral da
República que inaugurou novo pert:!I da instituição, com caracterísTicas totalmeiite (liferentes, enfim, com um leque de ativid3.des muito grande_ __ para o Mlnstério Público. Exerceu, ao
longo do período em que lá esteve, o seu papel com absoluta
independência, haja vista as argüiç~es de incons~itucionali
dade reheradas vezes feitas por ele, inclusive as-_ dilas primeiras
a respeito das MedidasPro~sórias n 9 153 e 155, que tratavam
de matéria penal,_ ma~_éria que, na verdade, não poderia ser
cóiDJmrtada dentro dõ âmbito da medida provisória, que eram
exatamente os crimes contra o abuso da economia.
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Em seguida, S. Ex• argüiu -de inconstitucionillidade aquela
outra rne~ida, de cujo número não me ré:cordo neste_iiiSüirite,
porque são tantas - jã Chegam a 53(] aproXimadamente mas que faço questão de citar, porque tratava de matt~ria
que o Congresso estãvà apreCülndO, cfU.eera exatalnente pertinente à impossibilidade de o Poder Judiciário prosSeguir nosdissfdios coletivos. Essa matéria versaVªIDG_Iiisi~e-SOõre a questão das liminares que õ Tribunal SuperiOr do Trabalho daria
ou manteria acerca de dissídios coletivos decididos pelos Tribunais a quo, vale dizer, os Tribunais Regionais do Trabalho.
S. Ex~ conseguiu, portanto, que o próprio Suprem.O-TI'ibunai
Federal determinasse a inconstitucionalidade dessa medida.
Temos af, mais recentemente, essas outras medidas que
estão eivadas pelo vício e que foraril inquinadas de inconstitucionalidade, como é o caso, por exemplo, da Lei n~ 8.177,
oriunda da Medida Provisória n~ 294, que tratava da imposição
de um mecanismo de reajuste da casa própria através do Sistema Financeiro da Un_iã.o, completamente inconstitucional e
que o Supremo Tribunal Federal derrubou. Agora, recentemente, houve a questão relativa ao índice que o Governo
determinava para a cobrança do Imposto de Renda, que o
Supreino Tribunal Federal, até a pedido do meu_ partido, julgou inconstitucional, com parecer favorável do próprio Ministério Público.
_
De sorte que é com absoluta justiça ·que, neste insta-nte,
sou forçado a sair dessa condição para elogiar o espírito público
do Presídente que, mantendo na condição de ProcuradorGeral da República um homem da estatura moral, do equilíbri~, da ponderação __e da responsabilidade do Dr. Aristides
Junqueira, dá uma demonstração realmente de que não está
temendo que a Constituição pOssã ·ser interpretada e deva
ser interpretada segundo seus cânones.

O Si'. Gerson Cama ta - V. Ex~ me concederia um aparte,
nobre Senador Maurício Corrêa?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -,Concedo o aparte a
V. Ex• com muito prazer.
O Sr. Gerson Camafa- Ilustre Senador Maurício Corrêa,
diante da sua qualidade de advogado, de jurista e-de ex-Presidente da OAB, poucos de nós temos o gabarito de V. Ex~
para abordar es_te tem_a. mas eu diria q\ie,_ se-a Assembléia
Nacional Constituinte -ac-eitou ao dar nOvas fun_ções ao Procurador-Geral da República, ao torná~lo independente, ao torná~lo um Procurador da Nação, da coletividade, o ex~Pr_esi
dente José Sarney aceitou muito também na indicação do
Dr. Aristides Junqueira. É um Procuraâor do qual poucas
vezes se ouvia falar. Jovem ainda, mas, com o equilíbrio e
com a dignidade que V. Ex' ressaltou, tornou-se uma_das
grandes figuras da democracia _reinst~~rada sob ~- égi~e da
noya Constituição do Brasil. O Presídente da Rep-UbliCa, no
meu entender, teve um gesto altivo -uso o adjetiVo de V.
E~- ao convidar S. E~ para continuar no cargo. -Há-"Uns
quinze dias, comentava-se aqui no plenário - alguém aqui
me disse- que o Dr. Aristides Junqueira havia viajado para
os Estados Unidos, exatamente na época da sua substituição,
porque S. Ex• não desejava a sua recondução ao posto. Seria
uma pena que isto tivesse aconteCido, ou seja, que S. Ex•
efetivamente não tivesse aceitado a SUa fecóDdução. Pela dignidade e pela maneira com que S. Ex' se conduziu até aqui,
acredito que, dentro do quadro da Procuradoria, não teríamos
uma outra figura para substituí-lo. E~tamente- e V. Ex~
ressalta-este ponto- S. Ex• está faze-nao-ã eScólã, está traçan_j.o o caminho dentro daqui~o que a nova ConstituiÇão lhe
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determinou. O Presidente da República, com esse gesto aí,_ sigo·, --nova-mente; o -caminho que v. Ex• traça- dá
uina iiidicação à sociedade de que deseja que a ConstitUição
brasileira esteja acima âo PreSidente da República e paire
soberana nas mãos da Justiça, como o grande guia, o gra:dde
norte da sociedade brasileira. Se V. Ex~ não enfocasse este
assunto, talvez ele ficasse esquecido na tarde de fióje. Portanto, foi muito opOrtunO -qu-e· V. Ex• o fizesse, na qualidade
de jurista, de advogado e de ex-Presidente da OAB. Cumprimento V. Ex~ pela oportunidade do enf.oque que V. Ex• dá,
com a autoridade que V. Ex• tem sobre o assunto.
O SR. MAURiCIO CORRÊA- V. Ex• acrescenta substância a- este pronunciamento que faço, de absoluta justiça
a um homem que inaugurou essa nova figura do Ministério
Público, tendo iniciado esse procedimento renovador para
o qual, inclusive, dei a minha modesta contribuição, exalamente quando o Relator Bernardo Cabral me convidou para
ser o Adjunto Relator do título referente ao Ministério Público
e ao Poder Judiciário _e insisthnos em que devesse haver essa
regra.
Recordo-me, perfeitamente, de que, na sistemática antiga, por um desses atas institucionaiS do Goverito militar, o
Pro~:_urador-Geral da República, ou seja, o Chefe do Ministério Público era o dono da ação de inconstitucionalidade,
de sorte que, qualquer que fosse a parte que ele representasse,
ficariã ao seu alvedrio ajuizar ou não perante o Supremo
Tribunal Federal a ação de inconstitucionalidade.
Quantas e quantas ações de inconstitucionalidade deixa~
ram de ser postuladas perante o Supremo Tribunal Federal
exatamente por causa dessa condição.de dependência do chefe
do Ministério Público ao PreSidente da Repúb1ica! O Procurador não tinha condições morais de argüir a inconstitudonalidade das leis. Isso motivou, V. Ex~~ devem recordar-se,
um dos episódios mais tristes, ·mais melancólicos da vida institucional brasileira, que foi o pedido de aposentªdoria precoce
do saudoso, do inesquecíyel MiniStro, eX~parlamentar Adauto
Lúcio Cardoso, que, não se conformando com o ato institucional que atribuiu ao Procurador-Geral da República a condição de agente, de dono absoluto da argüição de inconstitucio- nali~adC?,__pediu aposentadoria e, fatidicamente, logo após faleceu.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite V. Ex~ um aparte?

e,

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Concedo ~O aparte ao
nobre Senador Epitácio Cafeteii'á, com muita honra.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Eu queria aproveitar o pronunciamento de V. Ex~ para, também~ solidarizar-me com
a Sôtiedade brasileira pelo retorno e pela continuação do Procuraâor Aristides Junqueira no ca:rgo. O meu aparte se deve
também ao aparte do nobre Senador Gerson Ca:m:ata, que
disse que o Procurador Aristiàes Junqueira viajou para os
Estados Unidos, e soubera disso na época em que se iria
examinar a sua substituição.. O fato é verdadeiro. Fui apresentado ao Procurador Aristides Junqueira no aeroporto quando
ia fazer esta viagem. Insisti com S. Ex~ dizendo que a sua
presença naquele cargo havia dado uma esperança ao povo
brasileiro, qUe era da maior importãhcia S. Ex• permanecer
no cargo. Ele i.1e respondeu dizendo que havia niuitos colegas,
que eta muito grande o número de procuradores que poderiam
dar continuidade ao trabalho que ele vinha fazendo. Veja,
portanto, V. Ex• que o Procurador Aristides Junqueira é,
taml;Jém, um homem leal aos seus companheiros, acredita

Junho de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

em seus companheiros de Procuradoria, e tinha a certeza de
que poderia ser su_bstituido, sem nenhuma mudança na forma
de agir na Procuradoria-Geral da República. Isso fez com
'qu_e eu olhasse o Procurador Aristides Junqueira com maior
admiração~- Vi que, além de ter noção exata do seu papel,
da sua responsabilidade, ele também tinha uma grande visão
a respeito dos seus companheiros. Tinha certeza de que o
que foí_ colocado na ConstituiçãO garantiu ao Procurador-Gerai o papel que tem hoje. Certamente não iria desmerecer
a confiança do Congress_o Nacional com sua substituição por
qualquer um de seus companheiros. Solidarizo-me, portanto,
com V. Ex" emprestando, aqui, meu total apoio à permanência
do Procurador Aristides Junqueira.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Quero dizer a V. Ex'
que, há poucos dias, a Ordem dos Advogados do Brasil seção Distríto Federal- convidou o Dr. Aristides Junqueira
para prestar-lhe uma homenagem, na medida em que seu
mandato se extinguiu, numa solenidade de entrega de carteiras
a nós, advogados. Fui convidado, e, em nome dos conselheiros, encarregaram-me de saudar o Dr. Aristides Junqueira.
Naquela oportunidade, Senador Epitácio Cafeteira, eu
dizia o seguinte: em primeiro lugar, na verdade, o Procurador-Geral Aristides Junqueira não queria continuãr·no cargo,
porque S. Ex' acha que o que deve ser valorizado é a instituição
e não se deve endeusar ou procurar um perfil exagerado à
sua pessoa, mas sim à instituição do Ministério Público. Tanto
isso é verdade que, em entrevista que concedeu ao Jornal
do Brasil, declarou taxativamente que não postulava a sua
recondução, mesmo porque, em princípio, ele era contra.
E só aceitou, segundo se afirma nos jornais hoje- inclusive
me _disse pessoalmente, porque eu tive o praz_er, ao cumprimentar-lhe pela manhã de reafirmar exatamente o que saiu
no Jornal do Brasil para não parecer covardia, para não parecer antipatriotismo, nesse momento em que o Brasil precisa
de urna fiscalização, para que _o texto constitucional se ajuste
às normas interpretativas que a Corte Suprema passar a dar
daqui para a frente
De sorte que ~,..-, sem dúvida alguma, Uma reCõridução
feliz. E nós seríamos ~Z:xtremamente maniqueístas, nós da Opo~
sição, que fazemos mm: oposição racional, que fazemos oposição ao programa de Governo, fazemos oposiçãO ã-ideologia,
fazemos oposição a uma série de medidas _com as quais não
podemos concordar, se fizéssemos oposição por oposição.
]~..tas, sinceramente, temos que dividir a parte institucional
do nosso País, que exige uma concentração de esforços de
todos nós, de qualquer brasileiro, da parte relativa às questões
sociais, às questões-prógramáticas, que·fazein parte da nossa
vida, nas quais o Governo não terá a nossa anuência.
Na parte relativa à instituição, Sua Excelência o Senhor
Presidente da República, hoje, deu uma demonstração de
alto descortino, de absoluta independência, no qO.eTange ao
respeito à interpretação do texto constitucíonal. Eu seria extremamente injusto, como Líéer do PDT, se neste instante lhe
fizesse a justíça que faço, pela manutenção do Pr9cur~dorGeral da República. -- O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Concedo a palavra ao
nobre Líder do PMDB, com muito prazer, Senador Htmberto
Lucena.
O Sr. Humberto Lucena - Senador Maurício Corrê a,
a exemplo de V. Ex\ também desejo, em nome_ da minha
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bancada, congratular-me com o Senhor Presidente da República por essa sua decisão, que guarda sintonia, tenho certeza,
com toda a sociedade civil, no que tange ao convite _para·
que continue à frente da Procuradoria-Gera] da República,
o Dr. Aristides Junqueira, que realmente dignificou o -desempenho dessas altas funções. Ele .esteve à altura daquele mandato que lhe foi outorgado pela nova Constituição. Lembra-se
V. Ex~. que foi um dos principais batalhadores na Assembléia
Nacional Constituinte pela aprovação desse dispositivo, que,
em passado recente, quando lutávamos pela independência
do Procurador-Geral da República, nós dizíamos que não
se _podia co11fundir o exercício das funções do ProcuradorGeral da República com as d_o Consultor~Gerai da República.
O Procurador-Geral da República tinha que ser alguém, assim
como vem sendo o Dr. Aristides Júnqueira, um fiscal rigoroso
da lei e da Constituição, que arrosta com todas as dificuldades,
e, que não tem receio de assumir responsabilidades. Por isso
mesmo, S. Ex\ hoje, está sendo chamado a continuar essa
missão sob os aPlausos gerais de toda a Nação brasileira.
Estou com V. Ex' também na linha de q_ue a verdadeira oposição, é ao Governo mas não é ao Brasil.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Senador Humberto Lucena, concordo plenamente com o que V. Ex~ acaba d_e dizer
porque o Procurador-Geral da República, Aristidés' JUnqueira, tem tido uma postura de absoluto equilíbrio e totãl independência. Sabemos, por exemplO, agora", que o próprio PSB,
através do nosso querido colega, Jamil Haddad, ajuíza perante
o S_upremo Tribunal Fedefal a argüição de inconstitucionalidade para que haja o desbloqueio das üllportâncias que foram
apreendidas, através de medidas autorizadas nãO só pelo Congresso Nacional, mas de iniciativa do próprio Presidente da
República, através de medidas provisórias.
Houve outra questão, que eu diria-várias, em que o Pfocurador-Geral da República, num gesto de equilíbrio e moderação, mesmo entendendo que poderia aquele procedimento
legislativo estar eivado de inconstitucionalidade, por _um gesto
de grandeza, talvez, até, com receio de que aquilo viesse
a criar um tumulto, uma tensão na sociedade brasileira, creio
que até por isso. S. Ex• se poupou, não fazendo argüição
direta de inconstitucionalidade, não porque tenha se omitido
no cumprimento do seu dever, mas por que julgou, talvez
dentro daquele princípio latino de que a saúde do povo está
na lei.
De modo que a postura dele realmente foi que o reconduziu à Procuradoria-Geral da República, e o Presidente deu
essa demonstração de discernimento, procurando autorizar
a renovação do seu mandato-~ o que é, sem dúvida alguma,
um fato inusitado diante dos gestos distintos que o Presidente
da República tem e vem adotando.
Ex~ um aparte?
OSR. MAURÍCIO CORRÊA '_ Senador João Calmon,
com o maior prazer, concedo a V. Ex• o aparte.

. O Sr. João Calmon- Permite V.

O Sr. João Calmon - Nobre Senador Maurício Corrêa,
como notável jurista e como um dos mais brilhantes senadores
da República, V. Ex• traduz a satisfaç3o e a honra de todos
nós em face da feliz escolha de Aristides Junqueira para conti~
nuar à frente da Procuradoria~Geral da República. Esse eminente jurista-tem impressionado profundamente a opinião pú-blica do nosso País. Presto este depoimento para ser incorporado ao magistral discurso de V. Ex• Há alguns meses, o
Conselho de Secretários de Educação de todos os estados.
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da Federação e o Deputado Osvaldo Coelho encaminharam

representa_ção à Procuradoria-Geral da República, argumentando que o Orçamento Gerãl do corrente ano está _eivado
de inconstitucionalidades, porque não cumpria o que determina com a maior clareza o art. 60 das Disposições Transitórias. Esse. dispositivo constitucional determina que, nos próximos dez anos; a partir da data da promulgação da nova
Constftuição, deveria ser feito um esforço -pelo poder público,
em colaboração com os setores organizados da sociedade,

para, com a utilização de 50% dos recursos a que alude o
art. 212 da Constituição·;- serem alcançadas, até o ano 2000,
duas metas: a erradicação do analfabetismo e a universalização
do ensino fundamental. O Procurador-Geral Aristides Junqueira não se manifestou_ e- pro-meteu·-~ -estava eu presente,
como figura ligada ao arL 212 da Constituiçã-o --que, dentro
de algumas semanas, poderia exarar o seu despacho. E, realmente, decorrido esse prazo, o Procurador-Geral d_a República, Aristides Junqueira, declarou, com a nitidez que o caracteriza, que considerava o recurso impecável e que iria fazer
subir os autos ao Supremo Tribunal FederaL Nós todos, eminente Senador Maurício Corrêa, consideramos Aristides Junqueira uma personalidade_ que enche de orgulho as let~as jurídicas e a magistratura- deste País. Co~19 V. E~• tãi:ilbém_ é
um magnífico expoente nessa área_, fico muito feliz eiD acres~
centar a minha palavra à primorosa Oração que V. Ex~ está
proferindo. Lamento apenas que hoje seja um dia desfavorável, porque senão quase todo o Senado juntaria a sua voz
à exaltação que V. Ex• está- fazendo, magistralmente, da fulgurante personalidade de Aristides Junqueira. Muito obiigado.
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exemplo, para que não fraquejem, não titubeiem, diante da
responsabilidade que a Constituição lhes atribuiu. Essa posição, esse exemplo que S. Ex~ adotou, sem sombra de dúvida
é um marco que define, daqui para a frente, a atividade importãnte do Ministério Público. Porque o elenco das responsabilidades do Ministério Público, hoje, é enorme. Na verdade,
o Ministério Público, hoje, passou a ter um elenco de atividades na defesa das instituições brasileiras, na fiscalização da
cidadania, enfim, um amplo espectro de atividades da maior
írripOrtânciã p-ara o controle da constitucionalidade das leiS:.
De modo que agradeço o aparte de V. Ex~, nobre Senador
João Calmon.
O Sr. J utahy Magalhães - ~ermite~me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Maurício Corréa?
0 SR. MAUI{ÍCIO CORRll:A - Ouço, com prazer, o
aparte do nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador Maurício Corrêa, V. Ex~, aqui, no Senado Federal, acredito que seja a
pessoa que mais conhece aqueles que militam não só nos
tribunais, como na Procuradoria-Geral da República, na Ordem dos Advogados, Seção do Distrito Federal, e, por isso,
V. E~ está to_talmente autorizado para fazei uma análise do
que representa a recondução do Dr. Aristides Junqueira à
Procuradoria-Geral da República. Mas eu queria aqui manifestar não apenas a minha solidariedade ao pronunciamento
de V. Ex~ como também do meu partido, especialmente dizendo que, às vezes, o Presidente. também acerta, e essa foi
uma das raras vezes em que ele _acertou.
O SR. MAURÍCIO CORRll:A- Muito obrigado, nobre
Senador Jutahy Magalhães.
- Sr. Presidente, concluindo estas rápidas palavras, gostaria
de deixar bem claro que a permanência do Dr. Aristides Junqueira, que vai depender evidentemente da aprovação desta
Casa, constitui-se numa garantia para o cum-primento da Constituição, constitui-se, na verdade, em suporte da maior importância para que as leis que constantemente são votãdas, os
decretos que são ernitídos, possam passar pelo crivo da sua
constitucionalidade ou inconstitucióífãlidade. O Dr. Aristides
Junqueira, na sua simplicidade, na sua humildade até, eu
diria, em é rito jurista, grande procurador, cumpriu a sua missão ao longo de todo esse período com total independência,
credenciando-se, portanto, como legítimo represeritanfe da
sodedade brasileira, como seu defensor; para que as leis pos~
sam ser respeitadas. Não posso deixar de, neste instante, solidarizar-me com o gesto do Presidente da República, pelo
desc_oljino, reafirmo, em ter neste instante mantido o Dr.
Aristides Junqueira como Procurador-Geral da República.
Portanto, apresento os meus cumprimentos, a minha alegria, em nome do meu partido, por esse gesto, por essa atitude
da mais alta importância em defesa da cidadania e da sociedade
brasileira.
Muito obrigado. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Mauricio Corréa, o_ Sr. Alexandre Costa, Primeiro Vice~Presidente, deixa a cadeira
da presiáência, que é ocupada pelo _Sr. Dirceu Carneiro,
Primeiro Secretário,
·

O SR. MAURÍCIO CORifll:A- Cumprimento V. Ex•
e acrescentaria, dentro desse conceito que V. Ex~ acaba de
traçar, um aspecto da mais alta importância, que foi quando
nós demos um·etastério maior à titulação daqueles que teriam
competência para a argüição da inconstitucionalidade, porque,
como sabe V. Ex\ na sisteinática anterior soinente o Pio-Curador-Geral da República é que tinha condições de provocar
argüição de inconstifucionalidade. Hoje, a teor do_ art. 103
e, por manifestação nossa buscando emendas e incorporando
sugestões pessoais, incluímos um leque amplo de entidades
que também podem argüir a in-constitudoliãlfdade_ das _leis,
para que o controle da Constítu!Ção s_e_~íaçã de- um modo
mais amplo, não só ficando ao alvedrio do próprio Procurador-Geral da República, mas, também, a -critériO-do discernimento de várias entidades, dentre as quais as confeôerações
sindicais, a Ordem dos Advogados do Brasil, o própriO-Presidente da República, as Mesas da Câmara e do Senado, os
Governadores dos Estados, enfim, categorias que passaram-a ter condições, caso o Procurador-Geral da República não
o faça, de fazê-lo.
Quero dizer a V. Ex• que salientava, naquele oportunidade em que se homenageava o Dr. Aristides Junqueira
Alvarenga, que S. Ex• teve um papel de extraordinária irilportância nesse instante em que inauguranl"os o" exercício, a vivência da Constituição, põrque S. Ex~ não abdicou da sua inflexibilidade como_ responsável pelo cumprimento da constitucionalidade das leis, como agente, que provocava perante o Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade das leis emanadas do Presidente da República bem como do Congresso
O SR. PRESIDENTE (Dirceu~ Carneiro) - Concedo a
Nacional.
palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
Em razão disso, seguramente, os iuturos procUradores
da República verão no gesto, no perfil, na atitude do ProcuraÔ SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o sedor-Geral da República, Aristides Junqueira Alvarenga, um guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
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Srs. Senadores, quem esteve, no dia 13 deste mês, com o

Presidente Fernando CollOr Cm visita à USina Hidrelétrica
'de Xingó, CfU:e eStá-Serido construída no canyon do Rio São

Francisco, entre Alagoas e Sergipe, póde sentir de perto,
nas curtidas faces pelo sol e na rocha rompida para dar passa-

gem ao desvio do escoamento do São Francisco, a aura de
fortaleza dos nordestinos.
Envolvido, talvez, por essa aura, Sr. Presidente, o Chefe
do Poder Executivo, Fernando Collor de Mello, lembrou no
seu discurso que e-Chegada a hora de o Nordeste demonstrar

ao conjunto do País que não quer esmola, porque de esmola
não precisa. O Nordeste não exige mais do que aquilo a que
tem direito.
E arrematou o Presidente que o Sul do País foi Consfruído
e hoje é pujante, forte e desenvolvido; e para tal constou
também não só o suor, mas também, muitas vezes, o sãngue
do nordestino.
No dia 13 deste mês, por sinal no Nordeste há a festa
de Santo Antônio, e certamente sob a proteção desse santo,
cuja devoção está ligada à hi_stória da luta do povo do Nordeste
.foi feito o desvio do rio São Francisco, para possibilitar a
construção da'hidrelé_t_rica de Xing6, qU:e vai gerar, quando
estiver totalmente concluída, mais de cinco milhões de quiloWatts, quase que dobrando a capacidade de geração de energia
do sistema Chesf, e permitir que o Nordeste se livre da possibilidade de racionamento. Porque, como sabe V. Ex•~ Sr. Presidente, tivemos recentemente um grande racionamento no
Nordeste. Isso se deu, como é sabido por todos, em face
dosproblemas hídricos ocorridos no calha do rio São Francisco; com a redução da sua vazão, as usinas instaladas no
São Francisco não puderam gerar a energia que teriam capacidade. O fato é que isso provocou no Nordeste, reg-ião já
sofrida, uma redução ,muito grande da sua atividade económica, e mostrou a importância da construção de Xing6. Com
o desvio do rio, Sr. Presidente, a obra fica irreversível, e
tudo faz crer que em função disso possamos ter mais energia
para o Nordeste, e, por que não dizer, para todo o País.
É importante lembrar, como aliás disse sobre o assunto
um boletim que a Chesf editou-, que a "construção de Xingó
uniu todos os segmentos da sociedade nordestina em torno
do empreendimento, alvo de estudos desde a década de 50,
por técnicos da empresa".
E, mais adiante, o referido boletim, diz que: "as ·suas
obras foram retardadas várias vezes. E, finalmente, em 20
de março de 1987, elas foram efetiVimCnte iniciãdas, por decisão do então Presidente da República, José Sarney".
Naquela ocasião, o Nordeste, como salientei há pouco,
acabara de sair de um facionãmento de energia elétrica, que
traumatizou toda a região. E talvez tenha sido isso que fez
com que a obra tivesse que ser iniCiada imediatamente, consoante, aliás, certa feita, safientou com propriedade o ex-Ministro de Minas e Energia do governo passado, o Dr. Aureliano Chaves de Mendonça.
A Hidrelétrica de Xingó, Sr. Presidente e Sr_s_. Senadores,
localiza-se no rio São Francisco, como já tive oportunidade
de dizer, entre os Estados de Alagoas e Sergipe, há cerca
de dois quilómetros a montante da cidade de Canindé, no
rio São Francisco.
O princip~l acesso à obra é rodoviário. XiJ;Igó dispõe
de um bom sistema viário de ligação com os principais portos
e cidades do Nordeste. O reservatório, de acórdo com informações da própria Chesf, eStá iiiteiiãmerité encãixa:_do no canyon do rio, e se estende da barragem até o canal de fuga
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da usina de Paulo Afonso IV, que é uma Ças unidades do
sistema Chesf, numa extensão de 60km, abrangendo as terras
dos Estados da Bahia, de Alagoas e de Sergipe.
É .uma obra que vai gerar energia a custo barato, 23
dólares Por quilowatt/hora, um dos aproveitamentos mais baratos de que se tem notícia ·no País. E com uma vantagem
-ãOiciCinal mi sua construção; como é uma obra que está totalmente no canyon do rio, não foi necessário, assim como aconteceu em Itaparica e em Sobradinho, que se fizeSse desalojamento de comunidades. Itaparica até hoje desafia o Governo,
porque muitas pessoas foram desalojadas e até hoje não se
pôde ~azer ~sua relocação adequadamente. A mesi'Il:a_coisa,
guardadas as devidas proporções, aconteceu por ocasião da
barragem de Sobradinho, construída no tempo do Governo
do Presidente Ernesto Geisel. Com Xing6 tal não ocorre,
Sr. Presidente. Apenas 12 famnias serão relocalizadas.
Ademais, sob o ponto de vista ecológico, que tanto preocupa o País dos nossos dias e o mundo, a barragem de Xingó
tem também as suas virtudes, porque não_ vai promover desmatamento nem alagamento de área. A barragem acumulará
água no canyon do própri9 rio, numa extensãó de 60 quilómetros; conseqüentemente, não haverá desmatamento nem inundação, permitindo um melhor fluxo do rio São Francisco e,
no futuro! ensejará também a execução de obras de irrigação,
o que ajudará a promover o desenvolvimento agroindustrial
·
do Nordeste, gerando, mais alimento para o povo.·
Por outro lado, Sr. Presidente, como tive oportunidade
de dizer, Xingó é o maior projeto de ge_ração do sistema
Chesf, e produzirá, já na sua primeira etapa, 18.4 bilhões
kwlh, o que representa 25% do potencial hidrelétrico do Nordeste.
Se as obrãs se desenvolverem no ritmo que todos esperaw.os, Sr. Presidente, a hidrelétrica estará pronta em _1994,
estaremos livres, pelo menos em curto prazo, de novos racionamentos.
Sr. Presidente, gostaria de aproveitar a ocasião para chamar atenção para o fato de que essa obra é, sem lugar a
dúvida, uma das principais obras que o Governo Federal realiza nO País e, certamente, a principal que iealiza no Nordeste.
Só para falar na sua repercussão financeira, eu gostaria de
lembrar que essa obra tem um custo estimado de 3 bilhões
e 200 milhões de dólares, e que o Governo Federal desembolsou, já na administração do Presidente Collor, aproximadamente 400 milhões de dólares, no período de junho de
1990 a junho deste ano, o que demonstra a preocupação do
Governo Federal para com o bom desenvolvimento desse empreendimento.
Todos nós sabemos, Sr. Presidente, que sem energia não
há desenvolvimento. Ao contrário do que acontece em outras
regiões- Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste-, o Nordeste
é, até por ser uma região seca, semi-árida, carente de fontes
hídricas para aproveitamento energético. Não fosse o São
Francisco, que nasce em Minas Gerais, na serra da Canastra,
certamente não teríamos energia de fonte hídrica e estaríamos
importando energia do Sul do País ou, como está acontecendo
já agora, do Norte; ou, então, nos valendo de outras fontes
energéticas·- fontes fósseis, por exemplo, termoelétricas ou
mesnio, quem sabe, usinas nucleares.
Na solenidade de desvio do rio São Francisco, ocorrida
no dia 13 de junho passado, tivemos a oportunidade de ouvir,
além da palavra do Presidente da República, manifestações
do Ministro da Infra-Estrutura, João Santana, bem assim-dos
GOvernadores dos Estados de Alagoas, Geraldo Bulhões, que
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foi-nosso cólega na Câmara Federal, e de Sergipe, João Alves,
que fez um discurso muito apropriado sobre a questão.
Sem querer me alongar em considerações, Sr. Presidente,
gostaria de ler um pequeno trecho das palavras proferidas
pelo Governador de "Sergipe, João Alves. S-.- -:.Ex·. Leç.Qrdou,
com muita propriedade, no início de suas palavras, a significação que tem, para a região Nordeste, esse aproveitamento
energético e suas repercussões no plano económico e socíal.
Disse na ocasião S. Ex•
"Não foi há muito tempo, mas por volta de 1983, aqui
não havia nada. Não seria exagero dizer que era- quase
um deserto, inóspito, ·ondé- pouco se plantava, pOrque
quase nada se colheria.
Iniciava eu -acrescentou o Governador de Sergipe
-, naquela época, minha primeira gestão comO Governador. Aqui, com a minha crençà inabalável de que a
primeira, mais racional e -sobretudo -_mais eçonômica
saída para a crise brasileira está certamente na valorização
do interior, visitei, a:o lãao,- de técnicos, este magnífico
canyon.
Sonhei, Senhor Presidente, que havei-la de -Ver aqUi
não apenas uma hidroelétrica gerando eilergia abundante, mas, também, milhares de hectares de terra irr1gados
e, sobretudo, dezenas de milhares de empregos para extinguir a miséria abjeta que oprime nossos irmãos sertanejos. Sertanejos que -como V. E~ bem sabe - não
querem esmolas, mas oportunidades de trabalhar, alcançar um padrão de dignidade para a sua vida e, ao mesmo
tempo. transformar-se num fator de desenvolvimento nacional.
Naquela época, ninguém acreditava na: hidroelétrica
de Xing6, que era um projeto sem esperanças, desprezado
em gavetas de técnicos. Contudo, sempre mantive viva
e acesso - concluiu o Governador - a certeza interior
de que, mais dia, menos dia, a Hid-roelétrica de Xingó
sairia da prancheta para a efetiva realidade."
O fato é que Xing6 já começ-a a virar realidade e, ao
lado do aproveitamento energético, ao lado da produção de
peixes que o- barramento vai propiciar; Xingõ vãi permitir
a execução de obras de irrigação. São ·obras que vão, assim,
ajudar o desenvolvimento agrícola e gerar, certamente, empregos que serão muito bem recebidos por toda a comunidade.
Estima-se, Sr. Presidente, que a Hidroelétrica do Xingó
vai permitir a irrigação de 40 mil hectares e, para esse fim,
serão feitas, concomitantem.ente_cõ_m a-êôíiStrilÇão da usina,
as obras necessárias, -inclusive tomadas de água, para que
o projeto de irrigação se desenvolva, beneficiaildo, de forma
direta, os Estados de Alagoas e de Sergipe, e, de forma indireta - por que não dizê-lo - os Estados da Bahill e de
Pernambuco, já que, como sabe V. Ex\ Sr. Presidente, a
Hidroelétrica de Xingó fica a -cerca de -60Kiil do território
pernambucano e do território baiano, jiC
Além disso, Sr. Presidente, serão feitas outras obiasde
repercussão social para a região, inclusive núcleos habitacionais, hospitaís e escolas, que vão permitir a melhoria da condição de vida do povo.
Atualmente, a obra já emprega alguns milhares de trabalhadores, se bem que ainda não chegou ao pique ocorrido
em 1988, quando chegou a ter empregado perto de 7 mil
trabalhadores. Mas estima-se que, até 1992, essa obra já estará
empregando, num momento em que há muito desemprego
no País, aproximadamente 7 mil e 500 trabalhadores.
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Sr. Presidente, gostaria de aproveitar a ocasião para dizer
com a construção dessa obra. damos mais um passo
para o nosso desenvolvimento. Se bem que a construção de
Xingó represente o último grande aproveitamento hidroelétrico que nós podemos ter na região, isto não quer dizer que
o Nordeste não esteja examinando outras fontes de recepção
de energia. Entre elas, obvhuiiente, já se desenvolvem os
programas de importação de energia da região Norte. Neste
_sentido, já foi construído um linhão que permite trazer energia
de Tucuruí para o Nordeste e estão sendo feitos outros estudos
buscando-se _aprofundar os conhecimentos relativos associados
à importação de energia e, assim, assegurar, por esse caminho,
conseqüentemente, a oferta de energia para a região.
Gostaria, Sr. Presidente, sobre esse assunto, de ler uma
pequena parte do relatório anual da Chesf, do ano passado,
que trata dessa questão da energia.
Diz o relatório:
qu~.

Os estudos de planejamento do sistema de geração
da Ches.f concentrava-se, em 1990, principalmente nas
que-stões-relativas ao horizonte de longo prazo. Buscou-se
aprofundar os conhecimentos relativos associados à importação de energia da região Norte para suprir de eletricidade a região Nordeste.
.. Ao mesmo tempo, estudos foram desenvolvidos para se conhecer as possibilidades e potencialidades de fontes de ,geração, utilizando-se recursos energéticos regionais-, como biomassa -,bagaço de cana, florestas implan·
tadas com fins energéticos - e energia eólica. No que
tánge aos estudos de aproveitamento para geração de
energia elétrica no horizonte decenal, registra-se a conti-·nuidade dos estudos para a relocação _da Usina TeiJTlelétrica de Bonji, em Pernambuco, a continuidade dos
estudos para- hidroelétricas de pequeno e médio portes,
com potências entre 20 e 100 MHZ; bem como os estudos
que concluíram pela viabilidade técnico-económica para
a recuperação e permanência em operação da Hidroelétrica de Funil, no Rio das Contas."
Além disso, Sr. Presidente, gostaria de aproveitar a ocasião para destacar que a Chesf já trabalha com a possibilidade
de aproveitamento - ainda que como fonte subsidiária da energia solar.
_
Como sabe V~ Ex\ o Nordeste caracteriza-se por ser
uma região com altas taxas de insolação. Temos, praticamente, mais de 300 dias de soL'ano. Aquilo que, no Nordeste,
chamamos de inverno, na realidade, não corresponde a uma
redução da temperatura, porque esta cai no máximo 2 ou
3 graus. O que chamamos de inverno são os períodos chuvosos
da região muito curtos, além de extremamente irregulares.
Daí por que é uma região que tem uma vocação para o aproveitamento da energia solar, logicamente dependendo do desenvolvimento científico e tecnológico. O mundo todo já trabalha
com essa fonte alternativa de energia, porque a energia solar,
além de ser barata, é não poluente, deixando, conseqüentemente, indene a natureza, e preservando, assim, o meio
ambiente. A Chesf já trabalha com essa hipótese.
O Sr_ Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MARCO MACIEL - Concedo aparte ao nobre
Seriador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ aborda, neste instante,
a questão da energia solar que, para mim, é um dos fatores
importantes do nosso futuro. Não entendo como até hoje
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não foi utilizada no Brasil essa política de incentivar a aplicação
da energia solar, principalmente na região Nordeste, mas também aqui no Sul do País. Há m_uitQ_s_ ano_s, quando estive
visitando nos Estados_ Unidos laboratórios ele sistema elétricos
vimos que não era economicamente viável a transmissão- -de
energia solar a longa distâilcia, ainda é cara em: relação à
energia hidráulica. Mas à época se supunha que rep-reSeriülri3.
uma economia de 20% em termos d~ energia aos Estados
Unidos, se os prédios públicos fossem servidos por energia
solar. Aqui no Brasil poderíamos muito bem empregar esse
siStema na iluminação de_ prédios públicos. Por_que se a instalação inicial demanda um pouco mais ele_ recursos, a rb.ãnutenção e o_ Custeio_ desses_ prédios públicos ficariain praticamente de graça. Sabe V. EX' que-nã ~al!utenção desse sistema
de energia solar, o custo é_ pràticarrie-n.te zero. A aplicação
inicial é Um pouco mais alta. Acredito que seria interessante
estabelecer no Brasil, uma política voltada para essa área
de energia solar. Infelizmente, V. Ex• sabe que lá em Campiii.as há aquele trabalho com. fogões à energia- solar, cuja
finalidade é cozinhar alimentos. Mas não existe ainda uma
política para sua aplicação em larga escala. V. Ex• está tratando exatamente dessa questão, parabenizo-o porque acho que
esse é o caminho a ser seguido.

O SR. MARCO MACIEL- Caro Senador Jutahy Magalhães, acolho com muita satisfação o aparte de V. Ex• Como
observou com muita oportunidade V. EX', o Brasil, talvez
por ser um País muito grande, tem hábito de só pensar em
grandes empreendimentos. Nunca pensamos em pequenos ou
__
médios aproveitamentos.
Por exemplo, no- plano da energia, quantos pequenos
barramentos poderiam, sem contra-indicações, sem danos à
natureza, gerar energia e suprir comunidades, fábricas, empreendimentos agroindustriais. Não me refiro apenas ao pro-blema das hidrelétricas, mas delas também. E eu me ~;eferi
também a outras formas de aproveitamento-energético, inclusive da energia solar, se bem que a tecnologia ainda não
tenha propiciado grandes plantas de usinas para a geração
de energia solar.
Já se pode fazer, a exemplo de muitos países, O aproveitamento para pequenos e médios empreendimentos, para o
abastecimento de pequenas comunidades, prédios ou de repartições públicas. No Brasil não Sf: tem esse hábito~ Sempre
se imagina os grandes erb.pteendimentos. A propósito, lembro-me do livro de Schumacher, "Small is Beautiful". O PequCno é Belo. _Não somente belo, mas,_ às vezes, necessário,
útil ao País. E nós, infelizmente, sempre pensamos em grandes
empreendimentos. Acredito que já está na hora de o Nordeste
pensar na energia solar; pensar n'a energia eólica. Mas na
energia solar, sobretudo_, porque temos altas taxas de insolação. Há anos, li uns dados que mostravam que algumas regiões
do interior de Pernambuco, da Bahia, da Paraíba, destacando:se a cidade de Patos, tinham _taxas de insolaç~o altíssimas~
as mais altas da América. Ora, por que não se pensar em
desenvolver, nessas regiões, sistemas que possam aproveitar
a energia solar, ainda como fonte subsidiária, alternativa. Mas,
quando nada, j"'-se aproveitar essa energia para agroiD.dústrias,
o abastecimento de pequenas cidades, conjuntos residenciais
ou mesmo de repartições públicas?
Sobre esse assunto, meu caro e nobre representante do
_Estado da Bahia, Senador Jutahy Magalhães, gostaria de ler
wna nota que consta do Relatório çlil Chesf do a,no pass?do,
que tive a oportunidade de compulsar. No referido relatório,
di~ a Diretoria da Chesf que, na área de energia solar, está
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em andamento um projeto pata uma central solar integrada
de lOOMHz, e instalação de uma_rede solarimétrica respectiva.
No que se refere â energia eólica, a Chesf elabora um
projeto para o campo de testes no porto de Suape, em Pernam~
buco, juntamente com estudos para a implantação de aerogeradores e desenvolve um projeto para a instalação de uma
rede anemomélrica.
Todas são, conseqüentemente, iniciativas novas CfUe- a
Chesf pretende desenvolver com vistas ao aproveitamentO
de novas fontes de energia.
Como dizia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não poderia
d.ei::J:ªL de trazer aqui para a Casa esse registro de um fato
que achei extremamente positivo para o Nordeste, por que
não dizer para o País, que foi o desvio das águas do rio São
Francisco, tomando-o, como di_sse_há pouco, irreversível à
construção da Hidrelétrica de Xingó.
À referida solenidade, além do Presidente da República
e de Ministros de Estado, estavam presentes todos os Governadores do Nordeste, inclusive o Governador do meu estado,
o eminente homem público, Dr. Joaquim Francisco, bem co~
mo dirigentes de órgãos da administração federal e uma repre~
sentativa delegação composta de dez a doze deputados federais e de senadores, entre os quais gostaria de mencionar
os 5enadõres Lourival Baptista e Ney Maranhão.
Todos nós pudemos sentir que o Presidente Fernando
Collor de Mello quis emprestar ao ato solene a mensagem
de que, por decisão polftica de seu Governo, o desvio do
rio São FranciSco deveria marcar a finalização dessa obra,
há tanto tempo sonhada por todos os nordestinos.
-" ---A propósito, Sr. Presidente, gostaria· de mais uma veZ
citar o Governador João Alves, qüe num discurso muito be~
articulado, disse palavras que, me parecem, devam ser inscrítas nos Anais desta Casa:
"Na verdade, Senhor Presidente, só os sonhadores e.
os teimosos constroem história como_ aqui e agora. Num_a
dimensão infiriitamente m"aior se- dá uma demonstração
- de fé nos destinos do Nordeste do-Brasil."
O qú.e_ê-releva:Õ.te ressaltar nes.se momento é que a Hidre~
létrica de Xingó, na nova orientação que o Presidente da
República lhe atribuiu, ultrapassa em muito toda e qualquer
obra construída no_Nordeste. Ela é profundamente inovadora·
em sua concepção, quando comparada a outras hidrelétricas,
mesmo a nível nacional.
Pela primeira vez, a água do São Francisco é tratada
de forma integrada desde o princípio do projeto. Não se trata
apenas do aspecto altamente importante em gerar o quilowatt
mais barato do País entre todas as hidrelétricas similares,
mas também usar a água para produzir alimentos.
Caso as hidrelétricas anteriores do rio São Francisco houvess_em sido concebidas igualmente de forma integrada, o nosso potencial produtivo de alimento estaria hoje multiplicado
nas regiões ribeirinhas. Cabe lembrar que o potencial irrigável
do velho Chico é de três milhões de hectares.
A bem da verdade, com essa postura, o Presidente da
República introduz no Brasil o bem exemplo seguido por
outras nações mais previdentes.
Sr: Presidente, Srs. Senadores, quero, ao concluir essas
minhas palavras dizer da satisfação que tenho em ver a continuidade desse empreendimento.
Desejo cumprimentar o Presidente da República por essa
providência e o faço - menos c<;UP_o Líder do PFL, menos
como Líder do Governo - m_as cç:f(i'fQ senad~r da região no.r-
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ES:ti-Utllra, em novembro de 1990, em visitaáCidadede Petrolândia, objetivando, conjuntamente com a Companhia de Desenvolvimen~odo Vale do São Francisco - CODEVASF, a
conciUsaO- da )inplá.ntação, manutenção e emancipaÇão dos_
P!Oje~os_ ~rrjgadqs_. Coril- a investidura c;fa nova diretoria da
empresa em 28-5-90, foi iniciada uma profunda reforma administrativa na Chesf, em consonância com as diretrizes do Go_TI!InO Feder:al, para dotá-Ia dos meios para a obtenção de
uma qtaiOr--pródutividade global. Numa primeira etapa, foi
re'ã.l1Zãdã. uma reforma estrutural visando uma organização
n13.is leve e ágil, complementada por açóes voltadas pa~a a ·
dimiriúição dos Seus custOS e aumento d~_Pr~-d~ti_vidade. Em
seqüênciã, foi retomada o processo-= de planejamento empresarial, culminando com a reviSão do Plano Estratégico ~a
CHESF !990/!999. Para o ano de 1991, as expectativas da
diretoria são e·nfocadas na consolidação da reforma adniinistiafi~a~ nà ·manutenção do seu programá. de investimentos,
de modo a contemplar a -execução de suas principais Obras~
nOtidairierite a Hidrelétrica de Xingó e osprojetos de irrigação
de Itaparica, assim como rio equacio:õ.amentà dos débítOS atrasados das concessionárias e a conseqüentes regularização dos
pagame'!J.tOs correspondentes à energia fornecida. A médio
prazo, o ob jetivo da empresa é cumprir o plano decenal revisado, enquanto a longo prazo propõe-se concentrar estudos no
aprofundamento dos conhecimentos referentes a utilização
de energia da Região Norte e das potencialidades das fontes
alternativas de energia mais promissoras para a região- bioDOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MARCQ
- massa-. -eólica, e solar.
MACIEL EM SEU DISCURSO . .
RELATÓRIO ANUAL.
APRESENTAÇÃO
DA EMPRESA
A Diretoria da Companhia !fidro e!ét!ica do sãó Francisco - CHESF, apresenta ãs autoridades e_ ao público em
Constituída pelo Governo Federal através do Decreto-Lei
geral o relatório anuaf aaS atividades referêntes ao exercício
n9 8.031, de 3-10-1945, e tendo sua primeira Assembléia Geiãl
de 1990, juntã.mente cOm as demonstrações c_ontábeis com
de AdoniStas realizada em 15-3-1948, foi cria:-da a Companhía
os devidos pareceres dos Auditores Independentes_<? ÇQnselho
Hidroelétrica. do São Francisco - Chesf, com o objetivo de
realizar o aprOveitamento da energia hidráulica do rio São
Fiscal, as qUais foram aprovadas pelo Conselho de Administração e Assembléia Gefal_ d_e Acionistas em 22 de março
Francisco, nntrecho compreendido entre Juazeiro, na Bahia
de 1991. Neste documento são apresentados os aspectos estrae, Piranhas, em Alagoas. A Chesf completou 42 anos desentégicos que concorreram -pãfã- o desenvolvimento dos objetivos
volvendo sua missão de produzir, transmitir e comercializar
da empresa, a fim de que se tenha uma viJ;ão global .da sua
energia elétrica, assegurando o atendimento ao mercado de
sua área de atuação e contribuindo para o desenvolvimento
situação durante o ano de 1990. As dificUldades se apresensocial, econôiiilico e tecnológicO do Nordeste. Para bem cumtaram Jogo no início ·do ano de_ 199U, _quando uma grave crise
económico-financeira atingiu OPaís e, em j>:;~.rticular, as empreprir essa miss:ão, a Chesf vem ampliando, a partir da construsas estatais do setor elétrico, que .se -ctepaiavam com débitos
ção da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso I, em 1955, seu
parque gerador, hoje com 7752.220kw;bem como expandido
vultosqs e com algumas de suas principais obras já parafisadas.
seu sistema dle transmissão e instalando, em pontos estratéNo caso da CHESF, estavam interrompidas a construção da
Hidrelétricã do Xingó e o- reas-sentamento das populações· gicos, usinas elétricas. Além das Usinas Hidrelétricas de Paulo
Afonso I, I!, III, e IV, Apolonio Sales, Sobradinho e Luiz
atingidas pelo enchimento do Reservatório da Itaparica, além
Gõnzaga, (Itapaiic3) e das Usinas Termelétricas de Camaçari
de importantes obras projetadas para o sistema de trans-mise_Bonji construídas pela empresa, pertencem à Chesf as Usinas
são. A partir do segundo trimestre, com a mudança do Gode_ Funil, Pedira, Araras, Coremas e Piloto, be~ como a de
verno Federal, alguns resultados puderam ser observados com
o equacionamento dos recursos firianceiros necessários ao reiBoa Esperanç;a, cujo sistema de transmissão associado passou
nício da execução das principais Obras do PrOgrama de Investia Integrar o património da Chesf, com a incorporação da
mentos da CHESF. Assim é que·, com a presença-do ExcelenCompanhia Hidroelétrica da Boa Esperança (Cohebe) em
1973. A ára de concessão da Chesf abrange 1.2!9.983km 2,
tíssimo Senhor Presidente da República, no Canteiro de Obras
14,3"% da superfície do País, com uma população de
da Usina Hidrelétrica de Xing6, foi autóti.Zada, no di3 19
37.965.576 habítantes, 25% da população brasileira, atendende junho de 1990, a retomada da exeCução dos serviços, paralido, através da.s concessionárias estaduais de sua área de atuasados desde outubro de 1989, com a garantia de recursos
ção, 6.21.175 consumidores, distribuídos nos Estados da Banecessários à consecução da meta de entrada em operação
hia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
da primeira unidade geradora em dezembro de 1994, asseguNorte, Ceará e. Piauí. Além disso, autorizada por decreto
rando o suprimento de energia elétrica ao Nordeste a médio
de 1955,a einpfesa fornece energia diretamente a 12 grandes
prazo, Outro fator importante foi a autorização do reirifciõ
consumidores industriais de sua área de atuação, na classe
das obras dp reassentamento dada pelo Sr. Ministro da Infra-

destina, e o faço certo de que essa obra não sofrerá solução
de continuidade.
Ela, na realidade, representa não somente a certeza da
continuidade do crescimento industrial da região no-rdestina,
mas também representa algo que para nós é muito importante,
a certeza de que nós não teremos racionamento de-·eriergia
novamente, como aconteceu no fim da década passada; racionamento que trouxe indizíveis prejuízos à comunidade norde~~-
tina, não só em seu processo de crescimento econômico,-mas,
sobretudo, em termos sociais.
- Acredito que Xingó, pOrtanto, vai mai"Cat essa nova·fá.sé
que queremos para 'o Nordeste, um Nordeste_mais desenvolvido, eConômica e socialmente.
Ao encerrar, Sr. Presidente, queria CÚ!p.primentar ã. Diretoria da Chesf, tanto a atual quanto a anterior, porque ambas
demonstraram a mesma preocúpãÇâo ·comrelação à realização
dessa obra, e ambas sempre cuidaram de olhá-la como· uma
obra importante para a região. E foi graças a esse intefesse
que as lideranças políticas foram mobiliza~as, de modo ~spe
cial o Congresso Nacional. E também fOi giaÇãS a eSSáS"diretorias que se permitiu fazer com- qu-e essa obra de sonho se
convertesse em realidade.
Eram estas as minhas palavras, Srs. Presidente, Srs. Senadores, que gostaria de trazer, abordando esse assunto. (Muito
bem! Palmas.)

,.-~--t-
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de 230kv. A Chesf, cuja existência _antecede ã criação da
Eletrobrás, constitui o priirieiro empreendimento estatal_ no
setor elétrico e foi i primeira empresa genuinamente bfasíleira
a construir uma grande hidrelétrica,- e-xecutando em Paulo
Afonso unia obra que, pelo seu vulto e dificuldades superadas.
enaltece a engenharia nacional. Atualmente, a Chesf está
construlitdo, entre outras obras de seu programa de investimento, a Usina Hidrelétrica de Xingó, no rio São Francisco,
a montante das _sedes municipais de Piranhas - Alagoas,
e Canindé do São Francisco ....;.. Sergipe. A Usina de Xingó
é de fundamental importância para o atendimento energético
do_ sistema interligado Chesf/Eletronorte, a partir do ano de
1994. É o maior projeto de geração do. Sistema Chesf, produzindo anualmente, na 111 etapa, 18,4 bilhões de KWh, o que
representa 25% do potencial hidrelétrico do Nordeste. Quando totalmente construída as suas duas etapas terão uma capacidade -instalada de 5.000MW, distribuído em 10 máquinas de
500MW cada. O desvio do rio está previsto pB.fa 6 mês de
junho de 1991. o que- represenfa um marco fundame.rital para
a geração da primeira máquina em dezembro de 1994. A
organizacional da c_ompanhia é constituída por 5 diretorias,
11 superintendências, 2 administrações regioD.3.ís"e -6 gerências
regionais de operação. No_exercfcio de 1990 a Chesf retomou
o processo de planejamento empresarial, de modo a equacionar e dirigir as suas ações para os aspectos mais estratégicos,
que se apresentam para o cumprimento de sua missão. Este
processo teve a particlp3Çãõ da alta administração da empresa,
envolvendo os derilais órgãos que compõem o primeiro escalação, ocasião em que foram discutidos os principais problemas
da companhia, as condições do ambiente externo, as relações _
entre a Chesf e a sociedade, entre outro assuntos que influem direta ou indiretamente para execução- de suas atividades.
Assim, :ipós esses debates, foi elaborado o plano· estratégico"
para o -período 1990 e l999, cujas metaS estratégicas estão
a seguir relacionadas:

Buscar o equilíbrio econômico-financ~iro;
_
atender o mercado, no período de 90/94, com indice de
qualidade não inferior ao do ano de 1989;
assegurar a entr~da em operação da Usina Hidrelétrica
de Xingó em dezembro/94;
atenc;ler o mercado após 1995 com índices de qualidade
coridizentes com o mercado consumidor;
--definir alternativas de suprimento ao mercado de longo
prazo;
concluir o reassentamento da ltaparica, até dezembrode 1992;
aprilnorar modelos par~ atuação da Chesf nos assuntos
relacionados com o meio ambiente;
aprimorar as políticas e diretrizes para a gestão de recursos_ humanos;
redirecionar o modelo de relacionamento sócio-políticoins~ítucional para a Chesf;
definir e implementar um programa de modernização administrativa da CheSf;
elaborar um plano para inserção regional dos empreendimentos da Chesf.

OFERTA E MERCADO
DE ENERGIA
Condições Hidrológieas
As vazões altas, 232% da MLT (média de longo termo),
registradas no rio São Francisco, no m·ês de janeiro, levaram
aç _enchimento total do reservatóriO -de Sobradinho, fato esse
ocorrido pela última vez em 1985. Este reservatório permaneceu- Cheio nos meses de março e abril/90 e atingiu 53,5%
do seu volume útil no final do ano.

DADOS DE INTERCÂ.\1810 E GERAÇÃO PRÓPRIÀ

.1989

Terça-feira 25- 3677

1990

3678 Terça-feira 25

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Junho de 1991

CAPACIDADE INSTALDA
USINAS EM
OPERAÇAO

N! DE
UNIDADES

POTtNCIA NOMINAL OE POTtNCIA TOTAl
CADA UNIOAOE · (kW)
ikWI

----+--+--,------·- -------------H!drekttric.n
~7

P. A. fomo I
P. Afonso 11-A

P. Afon:G-O II·B

P. AfontiO III
?. AfoMoiV
Sobnodlnho

3
3

60.000
75.000

3
4

85.000
216.000

Bonji

6
6
4
2
1
3
1
2
2
1
6
16
5
6
5

Ta!.>i

63

ApolonloSoles
Soa E~r.snç..a
~ Es.p«llt'lÇa

~tmit

!'od"'

"""'"

Curemos
P>lcto

!..uiz Gonz.ga
Termo!etricas
Ca:I"..Dç:tri I
C.:.:maçari U

Interncâmbio de Energia Elétrica
. A energia recebi~a da Eletronorte p~la Chesf, em 1990,
for de 2.870GWh, equrvalente a 9,39% do requisito de energia
da sua área de atuação. Este valor é inferior 48;83% aó :i-egis~
trado em 1989, quando 18,96% do mercado da área Chesf
foram atendidos pela Eletronorte.
Requisitos de Energia e Demanda
O requisito de energia elétrica da área da CHESF, em
1990 totalizou 30.580 GWh, representando um crescimento
de 3,4% em relação ao ano de 19"89, bem menor, portanto,
que o referente ao período 1988/1989, que foi de 7,5%. A
demanda máxima requerida em 1990, foi de 4.943,8 MW registrada em outubro, 5% superior à ocorrida em 1989.
Energia Vendida
Em 1990, a venda de energia pela CHESFtotalizou 28,345
GWh, 2,6% a mais que no ano anterior. Deste total, 22.300
GWh foram come:rcializ..ados_com_as concessionárias__d_e distribuição de energia elétrica da Região e 5.838 GWh com as
grandes indústrias atendidas diretamente pala CHESF na tensão de 230 mil volts. O complemento de 206,5 GWh representa
o fornecimento para consumo pfói:>rio das instalações da
CHESF.

22S.OOO
255.000
864.000

410.0<')0
175.000
110.000
54.000
63.000

2.460.000

10.000
23.000
2.000
1.760
2.000
250.000

30.000

1.500.000

53.000

290.000

18.700
2B.SOQ

112.200

1.050.000
440.000
108.000
63.000

23.000
4.000

3.520
2.000

142.500

7.752.220

Geração Própria

A energia gerada pela Chesf, em 1990, alcançou
27.710GWh (produção 15,6% superior à de 1989). Este acréscimo deveu-se basicamente às vazões registradas no rio São
Francisco. que permitíratri zerar o recebimento de energia
da Eletronorte no primeiro quadrimestre do ano. A participação das _usinas hidráulicas neste total de geração foi de
99,96% dos quais 95,6% correspondem a usinas Ioéalizadas
no rio São Francisco. --

180.000

PRODUÇÃO POR USINA
Usinas em operaçã

Energia _ kwb Participação (%)

Hidrelêtricas
P.Afonso I, II e ill
P. Afonso IV
Sobradinho
Apolonio Sales
Boa Esperança
Funil
Pedra
Araras
Cu remas
Piloto
'
Luiz Gonzaga ·
Termelêtricas
Camaçari I
Camaçari II
Bonji

27.697.638.085
3.825.495.528
10.697.810.000
4.078.554.955
953.200.000
1.053.575.568
88.847.405
31.467.960
12.182.669
20.455.200
6.935.844.000
12.272.414
428.414
11.844.000

99,96
13,81
38,62
14,72
3,44
3,80
0,32
0,11
0,04
0,07
0,00
25,03
0,04
0,00
0,04

Total Geral

27.709.910.499

100,00

204.800

-.

-

REQUISITO DE ENERGIA E VENDAS
Em m!lbOes de kwb

1989

1990

Total de Geração pró
pria da CHESF
Intercâmbio líquido
CHESF/Eietronorte
Requisito de energia
da área da CHESF
Venda de energia
Suprimento
Fornecimento
Consumo próprio

29.586,0 (100,0%) 30.580,2 (100,0%)

Total

27.6ZJ.l,O (100,0%' 28345,8 (100,0%

23.976,0 ( 81 ,0%) 27.710,0 ( 90,6%)
5.610,0 ( 19,0%)

2.870,2 ( 9,4%)

21.405,0 ( 77,5%) 22.300,8 ( 78,7%)
6.010,0 ( 21,8%) 5.838,5 ( 20,6%)
206,5( 0,7%)
205,0 ( 0,7%)
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Ressalta-se que o fornecimento às indúsúíaS-àfendidas
pela CHESF regis~_rou _um 4ecréscirqo_ ~nual de Z,B% e um

conseqüente desvio

d~ 10~?%

em relação- ao Pl3.nejam_ento

de Tarifas de Energia Elétrica- Plante/90. No que se refere

ao-suprimento às concesSiOnárias_;_ observa-=-Se- um incremento
anual de 4,2%, quando era prevista unia taXa-de 5,9%.
REGIÃO NORDESTE,
.
CONSUMO DE ENERGIA EIÉTRICA
Em milbOes
dekwb

Residencía Industrial

Área Cbesf
C. Estaduais
CHESF
Á Eletronorte
C. Estaduais
Eletronorte

6.112,0
6.112,0

R Nordeste

OutroS Total

-

12.315,4
6.476,9
5.838,5
4.627,1
233,4
4.393,7

7.170,8 25.598,2
6.964,3 19.553,2
206,5 6.045,0
532,9 5.690,1
530,2 !.293,7
2,7 4.396,4

6.642,1

16.942,5

7.703,7 31.288,3

-

530,1
530,1

EVOLUÇÃO DO CONSUMO PER CAl'ITA

Emkwh/Hab./Anc 80

85

86

87

88

89

90

Área Cbesf
488 610 725 604 633 662 680
Nordeste
447 660 747 642 676 710 731
Brasil
1.027 1.289 1.325 1.267 1.315 1.343 1.333
Relação
CHESF/NE%
109,2 92,4 97,1 94,1 93,6 93,2 93,0
Relação NE/BR% 43,5 51,2 56,4 50,7 51,4 52,9 54,8
Evolução do Consumo per capita
Com a redução do crescimento do consumo de energia
elétrica:;- houve uma pequena queda no consumo per capita
da Regiãosuprida pela CHESF. No Nordeste, a taxa de crescimento foi inferior a 2%. Embora desde o início da dêcaaa
de 70 o consumo per capita nordestino de energia elétrica
tenha quintuplicado, este indicador de desenvolvimento económico mostra a permanência da situação do Nordes.te em
relação à média do BrasiL Em 1990, o consumo per·c~pita
representou 54,8% em relação àquele registrado -para o Brasil,
um avanço com relação a 1970, quando foi apenas 28,2%,
porém longe de se tornar um índice satisfatório.QUALIDADE DO ATENDIMENTO
Atendimento aos Consumidores
Em 1990-, qüãilâo foi implantada a nova estrUtUra organizacional da CHESF, deu-se <}_estaque às funções de Comercialização de Energia, com o objetivo de oferecer aos__c_o_n_sumidores da Empresa, a nível do suprimento, um tratamento
mais ágil das questões técnico-comerciaiS que sempre foi dispensado a nível do fornecimento.
- - -

Índice d~ Qualidade
O Sistem.a CHESF apresentou no ano de 1990 um mdice
de continuidade de suprimento de energia de 99,95% que
correspondeu a uma energia interrompida de 15.714,20 MWh.
Este valor foi fortemente- influenciado por deSligamentos motivados por vandalismo nas· linhas de transmissão. Os índices
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de desêmpenho que medem a freqüência dos desligamentos
e ó tempo equivalente de interrupção se situaram em valores
iguas_a 4,46 desligamentos e 4,51 horas de interrupção, re-spectivamente, o que caracteriza um bo111 desempenho do sistema.
Ampliação e Aprimoramento dos Sistemas de Transmissão,
Gel"_aç:ão e ~ecuj:-soS Operacionais
Para cumprimento da missão de assegurar o-atendimento
ao mercado de sua área de atuação, a CHESF incorporou
ao sistema, em 1990, as duas últimas unidades (2 x 250 MW)
Usina Luiz Gonzaga (Itaparica), a terceira unidade da Usia
de Boa Esperança (1 x 64 MW) e a última unidade (18,5
MW) das seis que compõen1a Usina Termelétrica de Camaçari
II. Isso totalizou um acréscimo de 8,16% na capacidade instalada do parque gerador. For:im também incorporados ao sistema dois compensadores síncronos de 150 MVAr, nas sobestações de Recife II e Carriaçari II, com reflexos positivos na
qualidade do atendimento de energia aos estados que compõem os sitemas Leste e Sul da Bahia .. Registrou-se en1 1990
um acréscimo de 242,3 km (1,7%) de linhas de transmissão
e de 840 MVA (3,79%) na capacidade de transformação do
Sistema CHESF. Ê iriipoltante ressaltar a conclusão da instalação do esquema de alívio de carga por variação de freqüência
em 27 subestações, o que reduz a carga desligada em grandes
perturbações do sistema e permite a recuperação mais rápida
de freqüência, atenuando os reflexos destas perturbações. No
que se refere às novas obras de geração, destaca~se· o-reinício
das obras civis do aproveitamento hidrelétrico" de Xingó, auto:.
rizado pelo Exm 9 Sr. Presidente da República, eiT,l junho de
1990, no canteird de obras da usina, garantindo a geração
comercial da primeira unidade em dezembro de 1994. As
metas previstas para serem alcançadas entre junho e dezembro
foram atingidas, ressaltando-se o início da concretagem da
tomada d'água de geração, ocorrida em dezembro de 1990.
Os principais volumes de seiViços das obras do aproveitamento
hidrelétrico atingiram, ao fínal do ano, as -quantidades seguintes:

:li) Progresso

Total p3)'jeto Acumula
1oano(m
(m

Serviços

Escavaçao comum
2.820.000
Escavação em rocha
15.250.000
a céu aberto
Escavação em rocha
subterrânea
640.000
Barragem de enroca
12.238.000
menta
1.365.000
Concreto

:

1.990.773

71%

5.696.010

37%

577.680
3.275.272
61.232

90%.
27%
4%

---Para atendimento à meta de modernização da op~ração,
foi concluída, no Centro de Operação do Sistema, em abril
de 1990, a instação dos computadores e equipamentos ass?ciados ao Sistema de Controle e Supervisão, cuja entrada em
operação está previSta para o segundo semestre de 1991_. Im. plantou-se o sistema de transmissão de dados dos re&tstr~s
de leitura de faturamento via Modem, dos despachos regwnrus
pafa a área de cont3bilização, agilizando o processo de emissão
das !aturas de energia.
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PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS
Geração
Os estudos de planejamento do sistema de geração da
CHESF concentraram-se em 1990, principalmente, nas questões relativas ao l1orizonte de longo prazo. Buscou-se aprofundar os conhecimentos relativos, associados à importação
de energia da região Norte para suprir de eletricidade a região
Nordeste. Ao mesmo tempo, estudos foram desenvolvidos
para se conhecer as possibilidades e potencialidades de fontes
de geração, utilizando-se recursos energéticos regionais como
biomassa - bagaço de_ cana e florestas implantadas com fins
energéticos - e energia cólica. No que tange aos -estudos
dos aproveitamentos para geraç~d de energia elétricil no liorízonte decenal, registra-se a continuidade dos estudos para
relocação da Usina Termelétrica do Bonji; a continuídade
dos estudos de inventário de hidrelétricas de pequeno e médio
portes (potência entre 20 e 100 MW) na região; bem como
os estudos que concluíram pela viabilidade técnico-económica
para a recuperação c permanência em operação da USina_
Hidrelétrica de Funil, no rio Ue Contas._
Transmissão
Na área de transmissão, o plano dec_enal contempla a
construção, até o ano 2000, de 2.421 km de linhas de transmissão de 500 kV e 3.2QKkm de 230 kV, além_d~ 36_novas
subestações, envolvendo a instalação de 21.000 MV A de novos
transformadores. Durante o ano, foram desenvolvidos vários_
trabalhos vinculados ao planejamento da expansão do sistema
de transmissão, Como a pré-seleção de tecnologias para a transmissão de energia elétrica da região Norte_. para o Nordeste,
no âmbito da Comissão de Planejamento da Transmissão da
Amazônia, coordenada pela Eletrobrás; a reavaliação dosestudos de planejamento para as áreas Norte, Oeste, Sul e Leste,
em função de revisão __ de_ dados de me-rcado e de geração,
bem como o prosseguimento dos estudos para reavaliação
dos esquemas de manobra de subestações, visando sua simplificação, com conseqüente redução de custos.
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tos de fontes alternativas de.e_nergia, contemplando os recursos
debiomassa florestal, envolvendo a implantação de uma usina
piloto associada a um programa de implantação de florestas
energéticas. Na área de energia so!ar está em andamento um
pfojeto para uma· ce-ntral solar inTegrada de 100 kWp e instalação de uma rede solarimétric3.. No que se refere a en_ergia
eóliCa, a CHESF elabora um projeto para um campo de testes
na área do Porto de Suape. Juntamente com estudos para
irriplantação de aero-geradores, e desenvolve um projeto para
instalação de um? rede anemométrica.
Meio Ambiente
Prosseguífam as atividades na área de meio ambiente,'
cqntribuindo para melhorar a qualidade de vida das comunidades, procurando conciliar suas atiyfdades com a preservação
da oaturCzã, em sintonia com õs preceitos da legislaçãó am:. biental vigente. Foram concluídos _os trabalhos de pesquisas
na margem pernambucana do rio São FranciscO, realizados
peta Universidade Federal de Pernambuco, com vistas à recupera-ção- da documentação histórica Sobre a penetração do
homem no sertão pernambucano a partir do século XVII.
Na área do futuro reservatório da Usina de Xingó a Univer-sidade Federal de Sergipe localizou e mapeou dezenas de
sítios arqueológicos, tendo sido recolhidos centenas de espécimes de material lítico trabalhado pelos habitantes pré-históriços do canyon do rio. Cabe registrar" a conclusão do liç:en-.
ciamento ambiental referente à ampliação da UsiD.a de Boa
Esperança e a emissão das licenças de operâção pelos órgãos
ambientais do Piauí e do Maranhão. Foi concluído o !rabalho
de sensoriamento remoto _da borda do _lago de Sobradinho,
por meio de imagens de satélites, viSando acompanhar os
efeitos da operação do reservatório no meio arn.biente. A
CHESF produziu mais de um milhão de alevinos para peixamento dos reservatórios do rio São Francisco, com prioridade
para o lago de ltaparica.

Durante o discurso do Sr. Marco Maciel, o Sr. Dirceu
- - Carneiro, Jl? Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi, -J• Secre·
tário.

PESQUISA E TECNOLOGJA
conservação de energia
Em seqüência aós trabalhos do grupo formado pela
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Com
CHESF e outras concessionárias estaduais~ Com o apoio da
a palavra o nobre Senador Pedro Simon.
Eletrobrás, foi desenvolvida uma metodologia que iriclui softO SR. PEPRO SIMON (PMDB -::-RS_ Pronuncia o sewares, com o objetivo de identificar e quantificar os potenciais
de conservação de energia em unidades con~umido_~ªs.:: ______ _ guinte discurso. Sem revisãci do orador)_- Sr. Presi~_ente,
Partindo de_ um programa inicial voltado_ para a formação" Srs. Senadores, cieio que um assunto qUe ffierec.e a .ailálise__
de um banco de dados sobre potenciais· de conservação em e o iniere-sse desta- Casa é aqUele que o Ministro da Agricultura
unidades consumidoras, a aplicação da nova metodologia for- e Reforma Agráda,-A.ntônio-C'abrera, f~lou há algum tempo
nece elementos de maior convencimento aó consumidor, pOr e que a imprensa do Centro-Oeste e do Sul do País vem
noticiando nos últimos dia.s, qual seja, a importação de milhões
associar medidas de conservação específicã.s, por' uso··fin3.1
de energia elétrica - iluminação, -ar condicionado, refrige-. de toneladas de grãos. No Rio_ Grande do Sul muito$ produração, motores, ar comprimido, fornos, caldeiras, dentre ou- tores me procUrara-m para me chamar a atenção, cobrandome, inclusive, o que vimoS f3zeildo iló sentido d.e analisar
tros, com análise de investimentos associados, caracterizando
es~a questão.
-_
.
assim "oportunidades de negócio". Todas essas ações têm
- Aqq.ela informação que S. Ex~ nos deu desta tnhuna no
como objetivo racionalizar o uso de energia elétrica e, como
seTifidO- de que vàiri.-CiS-iffiJ)cii"tãr-·oito milhões de tonelada~_
decorrência da maior eficiência, propiciar o mesmo produto
de produtos primários, alimentOS, ·algo em torno de um bilhão
ou serviço com menor consumo, eliminando os despeidícios
e seteceritOS Iriilhões de dólares; e aquele argumento que usou
e assegurando redução global de custos e de investimentos
desta tribuna que iSso se faria, porque na hora necessária
em novas instalações do Sistema elétrico.
havia faltado o_~CféditO do Governo para garantir a produção
Fontes Alternativas
daqueles produtos. Essa é uma questão grave, séria, com
Com vistas ao atendiffienfo do merCado- do Nordeste no __ relaç_ão ao q~_ocorreu até aqui. Mais grave e mais séria,
horizonte de longo prazo, a CHESF está desenvolvendo proje- porque se não-Jorem tomadas providências, cremos que, nQ
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ano vindouro, vai ser muitTsSímOpiOrcto que este ano: estare-

mos vivendo o caos na produção primária deste País.
Ora, Sr. Presidente, o Brasil, dLirante muito tempo, ficou
pairando nas 50 milhões de toneladas da produção de grãos
durante todas as décadas de 70 e 80. No final, nos últimos
anos do Goyerno anteiíoi, a agricultura brasileira deu um
salto na sua produção e o Brasil não só atravessou a meta
dos 60 milhões, mas chegou aos 70 milhões de toneladas de
grãos em 1988.-- -- Imaginava-se que assim, com o aumento de 20 Iriilhões
de toneladas em nova produção, em questão de não mais
de quatro anos, nós estaríamos avançando. As manchetes
daquela época falavam que o Brasil chegaria aos 100 milhões
de toneladas de grãos. Já se faziam os cálculos, já se debatiam
os números que demonstravam a importância de se produzir
alimentos para exportar, mas que também era impo-rtante
produzir alimentos para a alimentação do nosso povo. Lemw
browme que o debate e a discussão estavam em torno daqueles
que viram o aumento da produção e felicitavamwno porque
a exportação de alimentos era uma das fontes de divisas deste
País e outros_que a lamentavam, e eu era um deles. Inclusive,
na minha passagem pelo Ministério da Agricultura, debatia
que deveríamos lançar um programa de produção de alimentos
populares, como o milho, aqueles alimentos necessários ao
consumo da nossa gente.
Daquela discussão que nós tlnhamos há alguns anos, em
termos de se ter urna produção de 70 milhões, aumentando
de 20 para 70, falando em 100, e discutindo entre aqueles
que achavam que deveríamos produzir para exportar cada
vez mais, tendo na agricultura uma fonte de receita para as
nossas divisas e os Outros que defendiam a tese de que deveríaw
mos produzir priineiro o alimento necessário_ para o_ povo
e depois para exportar. Daquela tese de alguns anos atrás,
abrimos os jornaiS- e verificamOs-- qUe hoje baixamoS de 70
para 56 milhões de toneladas, e, para o ano que vem, se
providências das mais enérgi"Cas rião forem tomadas, estarew
mos diminuindo a área de plantio em cerca de 15%. Hoje,
se produzirmos menos oito milhões, estaremos no ano que
vem produzindo menos 10 a 12 milhões de toneladas; e se
este ano importarmos 1. 7 bilhão de dólares, estaremos imporw
tando no ano que vem 3 bilhões de dólares.
As manchetes, entre as quais se destaca um artigo da
maior frltetigência, do Dr. Delfim Netto, chamam a atenção
- c é interessante - pata o módelo_ exportador e para o
modelito importador -os comentários da imprensa de todo
o País a esse respeito dize-m que isso será o caos sociaL
O Sr. Esperidião Amin- Senador Pedro Simon, V. Er
me concede um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - QUero dizer que V. Ex' foi
o autor da pergunta à qual o Ministro respondeu dessa tribuna
e, por isso, lhe dou o aparte.
O sr. -EsjjEiridiãõ Amin - É verd:ide, Seriadõr -Pedro
Simon. Qui{o ·valerwme da oportunidade para ir ao encontro
do objeto do discurso de V. Ex~ e retomar, assim como V.
Ex• o fez, como pOnto de partida, a indagação que fiz ao
Sr. Minist~o da Agricultura quando S. Ex~ aqui esteve. Não
foi a única cãusa, ·mas por não termos tido L6 bilh36 de
dólares em moeda nacional para emprestar - não é para
dar- no ano passado, é que vamos ter que gastar em moeda
forte- gastar de uma vez só, não é emprestar___:_ 1.8 bilhão
de dólares! Esse é o balanço financeiro da safra, sem contar
os aspectos económicos,-iriflação, êxodo rural, desgaste social
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provocado por tal êxodo. É wpor esta razão que gostaria de
me associar ao sentido do pronunciamento de V. Ex~, lembranw
do ainda que num país como este, onde se derrama tanto
sangue em prol da reforma agrária, da disseminàÇãó âa pequena propriedade, neste nosso País, ainda não se encontrou
um modelo de financiam.entõ honesto para o pequeno·e médio
produtores rurais. Quero valerwme desta oportunidade para,
junto com a advertência que V. Ex~ faz erii bom tempo, é
a época oportuna para fazêwla, lembrar que já apresentei a
todos o·s assessores que este Governo já teve na área de política
económica - ao Dr. Kandir e a sua assessoria e aõ Dr. Row
berto Macedo e ao seu Assessor para este assunto designado,
Sr. Amaury Bier- a modalidade de financiamento que tivew
mos a oportunidade de reeditar em Santa Catarina, e qtie,
V. Ex• também reeditou no Rio Grande do Sul, e que agora
está universalizada pela expressão equivalente preço/produto.
Até mesmo o programa do governo paralelo do PT preconiza
a adoção do mecanismo de financiamento da produção para
o pequeno e médio produtores rurais, na base do equivalentepreço/produto, que denominamos em Santa Cata-rina e no
Rio Grailde do Sul de troca-troca.
O SR. PEDRO SIMON - V. Ex' iniciou em sistema
com muito brilho no seu Govern_o e gostaria que assim fosse
feito. V. Ex• teve bom êxito.
-- O Sr. Esperidião Amin --V. Ex~ editou e disse-me aqui
outro dia que foi uma das coisas que mais o gratificou no
seu período de Governo.
O SR. PEDRO SIMON - E o Dr. Alceu Collares está
levando adiante no Governo do Estado e está indo muito
bem.
O Sr. Esperidião Amin- Para sorte nossa, o atual Goverw
nador de Santa catarina foi o SecretáriO da Agricultura que
o adotou na minha administração. Então, associo-me ao seu
pronunciamento. É uma advertência válida. Não há nenhuma
atividade económica no mundo, na humanidade, que permita
a" multiplicação que a agricultura faz. Por isso, congratulo-me
com o pronunciamento de V. Ex~ e aduzo essa questão do
financiamento através do equivalente preço/produto, ou trocaw
troca, indispensável para valorizar o pequeno produtor rural.
Meus cumprimentos.

O SR. PEDRO SIMON -Muito obrigado a V. Ex• pela
gentileza e a honra do aparte que diz com muita razão, dando

um exemplo muito singelo que V. Ex~adotou quando Governador de Santa Catarina, que hoje o Dr. Alceu Collares está
adotando no Goveino do Estado do Rio Grande do Sul eque V. Ex• afirma que o atual Governador de Santa Catarina
também está adotando.
E o que é isso? É muito Singelo. Ao contrário, é o Gow
vemo do Estado que, embora não tenha a responsabilidade
e a obrigação, porque, dolorosamente, a política agrícola é
sãrriente coin o GovernO Federal, apesar disso, o Go.verno
socorre e dá apoio~ dá estímulo, e dá a semente, e dá condições
para o produtor. E ele produz com tranqüilidade, porque
recebe e planta as sementes. Então, paga! Não deu, não paga!
Paga na quantia que ele produzir. Ao contrário do nosso
Banco do Brasil ou dos bancos particulares, onde ele paga
e não sabe se o seguro vem ou não. O produto víve depenw
durado no Banco do Brasil e nos outros bancos à espera
de um socorro, à espera de uma misericórdia.
O Ministro da Agricultura, António Cabrera, quando
esteve neste plenário disse que as condições climáticas influen-
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ciaram a safra do trigo. Reconheço que sim. Nós, neste País,
vivemos à mercê das condiçõe climáticas, mas a granqe verdade é que estamos aqui a. analisar um problema sério concer-

nente à produção primária neSte País.
Sr. Presidente, é claro -que quando vejo que chegamos
a produzir 7 milhões de toneladas de trigo e que temos todas
as condições para chegar ao auto-abastecimento da sua produção e verificamos que perdemos neste ano 4 milhões de toneladas e estamos produzindo tão-somente 3 milhões e vamos
exportar 4 milhões de toneladas de trigo. Lembro-me daqueles
que dizem que o trigo impoi'tado é mais barato do que o
trigo nacional; que convém ao produtor, ao País, linportã.i'
o trigo estrangeiro, porque em cima dele o Governo, inclusive,
ganha dinheiro, porque compra o trigo estrangeiro da Argentina, dos Estados Unidos, do Canadá muito mais barato que
o nosso. Aí, o Governo Federal coloca uma taxa que, na
verdade, é a sua fonte de divisa.
Essa mesma tese, em mais de uma oportunidade, o Governo está pensando analisá-la na importação de leite em
pó, que as ofertas apresentadas ao Governo s·ão inferiores,
infinitamente mais baratas que o leite produzido neste País.
No início do Governo José Sarney, quando estávamos
no minístério, o Ministro das Relações Exteriores c_onvOcou
uma reunião, porque tinha uma oferta do Governo americanO
de vender o leite em pó daquele país, praticamente a um
preço insignificante, com um prazo de 10 anos para pagar.
E algumas pessoas do Governo airegalaram os olhos, acreditando que seria um grande negócio-. Quando me insurgi, quando fui_contra, eles disseram: "Como pode um considei-ado
líder popular, do MDB, -ser contra importar leite infinitamente
mais barato, que vai permitir a doação de leite para o povo
brasileiro?!" Eu disse:" Sou contra, porque isso que vocês
querem fazer vai liquidar com ·o produtor de leite do Brasil.
Agora, quero saber, quando o americano liquidar com a nossa
produção de leite, se vocês têm garantia de que, na hora
eles vão vender esse leite, nessa quantidade, por esse preço.
Ou vai acontecer o que tenlpos atrás;- eles fizeram com o
nosso trigo, quando nos venderam com 40 anos de prazo,
liquidaram com a_ produção de trigo deste País e depois com
a venda e não conseguimos comprar mais, a não sei nos· preços
de mercado?"
Há quem pense assim, ou seja, que é melhor importar
a carne, como aquela dos frigoríficos europeus, durante anos
nos oferecendo 20% da- carne- que produzimos aquC Urna
carne malcheirosa sem comprador, uma carne da qual eles
queriam desfazer-se estocada nos frigoríficos do Mercado Comum Europeu.
- Ora, Sr. Presidente, se há algo que este País desenvolveu
com seriedade foi a produção de carne e de .alimentos. Se
há 'algo que avançou nes_te País foi o fato. d.e nos__tornarmos
inclusive exportadores de alimentos, pois chegamos a ser o
segundo exportador de alimentos no mundo.
Sou daqueles que viram com restrição esse fato de sermos
o segundo exportador de alimentos e muitas vezes dizermos
isso como manchete. E eu respondia: "Podemos ser o segundo
exportador de alimentos do mundo, mas a verdade é que
somos um dos países onde há mais pessoas passando fome
na história da humanidade"._
Exportamos, sim, mas não produzimos os alimentos básicos necessárioS para o consumo da gente sacrificada desta
Nação.
Daquela discussão estamos caindo, como que por milagre, lá no outro lado. O Brasil é hoje um dos maiores importa-
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dol'eS de alimentos do mundo. De segundo exportador de
alimentos somos um dos campeões de importação de alimentos
com 8 milhões de toneladas.
Diante dos números fornecidos, o Governo está se propondo a liberar uma linha de crédito de novecentos bilhões
para a produção primária no ano que vem. Mesmo assim,
o Governo está fornecendo a metade do que forneceu em
1988.
Os produtores que me procuraram no Rio Grande do
Sul foram chamar a atenção para esse detalhe. Embora o
monumental número, um trilhão, signifique que o Governo
está colocando crédito ã disposição do plantio da próxima
safra, essa importância significa a metade do Crédito fornecido
em 1988.
Af, continuam eles, "se não alterarem esse número, se
não alterarem essa disposição, vamos importar no ano que
vem 12 bilhões de toneladas, três bilhões de dólares". Isso,
diz a matéria do jornal, e dizem os produtores que será o
caos da produção primária neste País.
Ora, Sr. Presidente, tenho vindo seguidamente a esta
tdbuna para fazer uma análise e um chamamento. Não _sei_
sinceramente. Sr. Presidente, o que acontece. Mas quero felicitar daqui o serviço de imprensa do Senado Federal. A "Voz
do Brasil" tem publicado a síntese do que se fala aqui. É
impressiOnante o que tenho recebido de comunicações e Onúmero de pessoas que têm me abordado com relação a a1guns
t~mas que os Srs. Senadores ou QS. Srs. Deputados abordam
da sua tribuna, divulgados pela "Voz do Brasil".
A gr"altde vei:dade que anuncia a "Voz do Brasil" é a
síntese do que se passa nesta tribuna, muito pouco publicada
pela imprensa.
A rigor, Sr. Presidente. a não ser a Ordem do Dia, quando
a matéria é de realce, e as questões envolvem, por exemplo,
um caso entre uma deputada e _um deputado que chegam
à agressão física, que saem eril todos os noticiários, o debate
e os assuntos do diawa-dia praticamente são muito difíceis,
que saiam em um noticiário de rádio e jornal na televisão.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, não sei se o Presidente
da República e seus ministros têm um acompanhamento do
que se passa nas sessões da Câmara dos Deputados e do
Se"iiado Federal. Quando fui goverriador e quando fui ministro, fazia questão de ter uma pessoa encarregada de assistir
a todas as sessões da Assembléia Legisla~iva e do Congresso
Nacional, para me fornecer, no fim do dia, uma síntese do
que se estava passando. Fazia questão de, muitas vezes no
mesmo dia, dar uma resposta, ou a nível de plenário, ou
a nível_de opinião pública, daquilo que achava ser importante,
por se debater na Assembléia Legislativa, e no Congresso
Nacional.
Não sei como é que o Presidente Fernando Collor age
coln relação a esta matéiia. Creio que Sua Excelência de-ve
ter as pessoas que o assessoram nestes assuntos. Tenho o
maiçlf _respeito pelo grupo parlamentar que representa os Ministros do Exército e da Marinha, com quem já falei aqui
neste Senado, e parece .que outios ministros também o têm.
Não sei se levam as inforrriações e não_ sei o que falam, mas
quero dizer que, da minha parte, tenho vindo a esta tribuna,
e cheguei aqui há muito pouco tempo, para chamar a atenção,
para debater, para denunciar e para colaborar.
Não estou denunciando, não estou abrindo as baterias,
não e$toúfazendo catilinária, não estou culpando quem quer
que -séja. Venho aqui na ininha obrigação de alertar. Alertei
com relação à Aços Finos Piratini, alertei com relação à Usina
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de Minas Gerais, alertei com relação ao Pólo Petroqufmico,
alertei com relação â Amazónia, alerto com relação àquelas
Questões que me parecem importantes.
Agora, haverá um momento em que teremos de cobrar,
de denunciar e de _levar a questão adiante.
Acho que aqui estamos alertando o Ministro da Agricultura, o Governo Federal, o Presidente da República, e -o
Líder do Governo, de que esta questão é séria demais, porque
diz respeito à vida, à comida, à alimentação de 120 milhões
de brasileiros. Um dia haverá em que:: teremos a resposta.
Que bom que possa voltar aqui - e gostarei de fazê"lo -

e dizer: olha, Sr. Presidente, quero dizer que aquele meu
pronunciamento, graças a Deus, é coisa do passado. Hoje
o GOVerno fez isto: aumentou crédito, fez garantia, estiinulou,
e a área de plantio, não só foi 15% a menos, mas foi 5 ou
10% a mais. Que bom que se possa fazer iSSO! Mas, se tiver
que vir aqui para dizer o contrário, nós haveremos de chamar
Sua Excelência à responsabilidade, para que se saiba porque
essas coisas estão acontecendo.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador Pedro Simon,
V. Ex• não só está tratando de um assunto dos_ mais sérios
do País, como está abordando também um aspecto de nossa
atividade parJamentar. Muitas vezes, indago-me se vale a pena
falar aqui, no Senado, a respeito de assuntos mais sérios,
que dizem respeito ã parcelas muito grandes da nossa sociedade, pela falta de repercussão que se dá aos pronunciamentos
feitos aqui. Mas acho, como V. Ex~. que temos que cumprir
a nossa obrigação e ficar bem com nossa própria consciência.
Muitas vezes nos reclamam - e V. Ex• está dando um exemplo
-que não apresentamos soluções.. Mas V. Ex~ está apresentando sugestões, mostrando as_ necessidades de um setor que
V. Ex~ dirigiu com muitacompetência, e que agora estamos
vendo, apesar de discursos e promessas, que esse setor não
está sendo atendido na medida das necessidades do povo brasileiro, como um todoLSabe V. Ex\ muito mais do que eu,
que o Ministro, quando aqui esteve, declarou claramente que
se o Congresso aprovasse aquela mensagem governamental
que abriu créditos para a agricultura, os recursos iriam ser
imediatamente distribuídos nas áreas de plantio, nas áreas
em que se fazem necessários esses recursos. Ontem, por exemplo, recebi da Bahia um telefonema dizendo que até este
instante não chegou um centavo sequer para o custeio da
produção daquele estado. Veja V. Ex• a diferença do discurso
para a prática. Mas devemos nos calar? Não, por que pergunto
a V. Ex~: esse Governo -ouve·? Pelo menos ele tem um serviço
direto de transmissão para o gabinete no Palácio do Planalto.
Se quiser,-pode ouvir o que V. Ex~ está falando af da tribuna,
o que estou falando agora, aqui, aparteando-o.
O SR. PEDRO SIMON- Pelo menos que ouça a "Voz
do Brasil". Já seriã- bom.
O Sr. Jutahy Magalhães -Há os assessores parlamentares e V. Ex• diz que a nossa úiiiCa fonte de divulgação
é a "Voz do Brasil", que-também aplaudo. É a manerra-pela
qual podemos fazer chegar um pouco daquilo que fazemos
a uma parcela, seja ela pequena ou grande, da sociedade.
Por isso, V. Ex' receba os meus cumprimentos pelo pronunciamento sério e eficie-nreque--esfá-fãZeD.do, e p-of-a-presentar
dados que não podem ser contestados. Estamos necessitando
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de alguém que trate seriamente" -dessa área tão importante
para o desenvolvimento nacional.
O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o aparte de V. Ex•,
Senador Jutahy Magalhães.
Quero crer que o que V. Ex~- diz que ocorre. na Bahia
é o que está ocorrendo no Rio Gratlde do Sul, onde há angústia. A situação é realmente de angústia. E quero fazer Justiça.
Pelo menos ao que chega até mim, há muito respeito pelo
Ministro da Agricultura, que é um homem esforçado, dedicado e lutador.
Na verdade, durante algum tempo, foi uma figura que
quase· chegou a ser ridicularizada por parte de setores do
Governo.
-0 Sr. Jutahy Magalhães- Permíte-me V. Ex~ um aparte
apenas como complementação?
O SR. PEDRO SIMON - Pois não.
O Sr. Jutahy Magalhães - Quero aproveitar a deixa
de V. Ex~ para concordar, porque acho que o Ministro da
Agricultura tem sido vítima da área econômica do Governo.
Ele tem lutado na defesa da agricultura, e poderia ter feito
muito mais, porque com a antiga equipe económica, V. Ex~
sabe, eram públicas e notórias as divergências existenfes entre
as duas áreas. Agora, a expectativa é de que se poderia melhorar a situação, mãs até o momento não. Espero que daqui
pãra frente isso seja possível. Realmente, S. Ex~ tem feito
um esforço grande. Não sei se tem conseguido, mas tem-se
esforçado.
O Sr. Amir Lando- V. EX~ me permite um aparte?
O SR. PEDRO SIMON -,-Ouço o aparte do nobre Senador Amir Lando.
O Sr. Amir Lando - Nobre Senador Pedro Simon, V.
Ex• aborda questão antiga neste País; que quase diz respeito
ao nosso descobrimento, Pera Vaz de Caminha já abordava
essa questão. Na realidade, este País, até hoje aínda tem
a seu favor um grande projeto agrícola, porque no testamento
da divisão das nações coube ao Brasil um imenso território,
um território continental. No entanto, a nossa agricultura está
aquém das dimensões contíilentais de nossas terras. Fala-se,
a toda hora, que temos vocação agrícola. Mas me parece
que os nossos governantes não possuem essa vocação, pois
o que falta é um plano sério. E ii1coricebível que um País
como o nosso, com terras férteis por ioda a sua área, ainda
tenha que importar Produtos agrícolas. E V. Ex~ bem o disse:
"O segundo importador~·, com oito bilhões de toneladas, talvez marchando para 12 bilhões. Isso _é gravíssimo. Porém,
infelizmente, devo dizer que as previsõ_es_de _V. Ex~ parecem
encaminhar-se para a realização, para a consumação desse
fato, porque essa idéia do financiamento até agora ainda é
uma promessa. Veja V. Ex•, com relação a minha região,
a região ~amazóniCa, OGoVerno Federal não financiou ninguém
acima do Paralelo 13. Atendendo_ a essas pressões ecológicas,
Rondõnia esteve fora do acesso ao crédito agrícola na safra
passada, e está fora nesta também. E, sem dizer Rondônia,
parte do Pará, a Amazônia inteira. Então, veja V. Ex\ que
um País que se dá ao luxo de não financiar a safra agrícola
em mais de 50% do seu território, é porque, -talvez, a agricultura, realmente, não mereça consideração. Sendo ela uma
questão fundamental, que diz respeito à dieta do povo, nós
estamos fora da produção. É isso que se faz neste País. Parece
que o que existe não é uma política agiícola, rilas ürrúi p-OlítiCa
antiagricultura.
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O SR. PEDRO SIMON- Senador Amir Lando, V. Ex•
tem toda razão quando afirma que, dolorosamente, neste País,
não há uma política agrícola. Mas isso não vem ocorrendo
ao longo do tempo. O Ministro disse que a grande vitória
durante a sua estada no Ministério até agora foi a- votação
da lei agrícola.
Lembro-me de que, quando estive à frente do Ministério
da Agricultura fizemos um debate, um congresso, andamos
pelo Brasil inteiro-- e V._Ex• deve se recordar- debatendo
com os produtores e os agricultores uma política agrícola para
este País. Fizemos um debate, andamos, fomos lá, reunimos
milhares e milhares de pessoas para discutir uma política agrícola para este País e fizemos_ uma publicação daquilo que
vinha das bases com relaç~o à política agrícola para este País.
É realmente interessante, porque a grande Verdade é que
não dão autonomia para a agricultura traçar as suas linhas
e traçar o seu objetivo.
O Ministério da Agricultura, ao longo do tempo, foi e
é considerado um ministério de segunda classe, o que é doloroso. No nosso tempo, já brigávamos, por causa do problema
do abastecimento. Havia no Ministérfo -da Agricultura uma
série de órgãos de abastecimento; havia no Ministério da Fazenda órgão de abastecimento; ·e assim nos Iii ais variad-os
ministérios. O responsável pelo café, até oiltiill era o Ministérío- da Indústria- e Comércio; pelo leite - o que era um
anedota- o Ministério do Planejamento. O responsável pelo
açúcar era o Ministério da Indústria e Comércio. Os órgãos
de abastecimento estavam lá no Ministério. da Fazenda e decidiam; embora a CFP, a Cobal e órgãos como a Cibrazem
estivessem no Ministério da Agricultura.
Muitas vezes, eu, como Ministro ou como Senador, ia
ao Governo dizer que tudo isto estava errado. O abastecimento em váriás se toreS es-tá totalmente errado. Querem criar
um minísterio novo? Criem ó Ministério do Abastecimento.
Querem entregar o abastecimento para o Miriistérió da Agricultura, entreguem; querem entregar para a Fazenda, entreguem, mas tem que estar num setor. O piár lugar é a Fazenda;
o melhor lugar é o Ministério da Agricultura ou criar um
setor determinado.
-O que fiZeram? Tiraram tudo do Ministério da Agricultura e colocaram no MiniStério dª Faz.en_da, hoje MiniStério
da Economia, e lá está. Hoje, ·quein decide sobre o abastecimento, quem fala sobre o abastecimento, quem decide sobre
importação, quem fala sobre números, é o Ministério da Economia.
Ora, Sr. Presidente, há pessoas no Ministério da Economia que dizem, com_ tranqüilidade se fossem o Ministro da
Economia, e para mim falam somente os números, importar
trigo é um negócio melhor do que produzir. Por quê? Porque
ao importar trigo não dou dinheiro, não subsidio, iíão cistiffiulo. Importo mais barato. O que importa -é- a taxa do Governo_
em cima do trigo irrij>ortado; ganho dinheiro, faço dinheiro
em cima do trigo importa-do. Claro, que é uma decisão idiota
e absurda, porque lá adiante vai explodir. Mas, a curto prazo,
o que me interessa é a minha gestão deste ano e do próximo,
a curto prazo é fazer-dinheiro.
Ora, Sr. Presidente, entregar o abastecimento para o
dono do cofre, que vai pensar que comida e produção é dinheiro, é fazer dinheiro, é unia decisão esdrúxula, irreal e fora
da realidade. E o coitado do Ministro da Agricultura --é
por isso que estou dizendo- por mais que queira, não pode
fazer nada.
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É claro que, ao lado dessa questão do abastecimento,
há questões sérias, Sr. Presidente. Nós, no_ início do_ nosso
Governo, no Governo -do Dr. José Sarney, também quisemos
importar para fazer os estoques reguladores, embora o Rio
Grande do Sul berrasse que nã_o precisava importar arroz,
que não era necessário. Mesmo assim, resolveram importar
arroz da Tailândia. Veio o arroz ·e, quando chegou lá no
Rio de Janeiro, estava cheio de fungo, inviável para a impor~
tação. Deu muita confusão com aqueles fungos. Um fiscal
do Ministério da Agricultura, do Rio de Janeiro, deu uma
declaração que saiu em manchete de capa nos jornais daquele
Estado: "Fungo no arroz causa câncer". Ninguém mais queria
comprar arroz, nem aquele, __ nem nenhum. Aí, o Ministro
foi lá, subiu correndo ao Ministério da Agricultura e sentou-s~
conosco, em reunião, para discutir o que havia ocorrido naquela importação irregular e que dera tanta confus_ão. Sabe, Sr.
Presidente, quantos órgãos tivemos que reunir para discutir
a importação? Cinco ministérios e t!fnta e dois órgãos sentaram-se à mesa para discuti-la, e aí ficamos sabendo: o Brasil
tem know how espetacular na exportação de alimentos. O
Brasil é hoje um grande exportador e tem know how, exporta
o Brasil não tem competência nem know how na importação,
e as importações de alimentos feitas pelo Brasil geralmente
são desastrosas. No entanto, é isso que está aí, o abastecimento
entregue ao Ministro da Economia.
Será que deve continuar asSim, Sr. Presidente? Será que
o abastecimento deste País deve ser entregue ao Ministro
da Economia? Eu creio, cóin toda a sinceridade, que se o
Governo quiser criar um setor independente - e_penso que
o abastecimento é tão sériO e tão importante - , se o meio
ambiente tem uma Secretaria Especial entregue diretamente
ao Presidente da República, se o esporte tem uma secretaria
ligada diretamente à Presidência da República- então, que
o abastecimento tenha uma Secretaria Especial ligada diretamente à Presidência da República, longe da Economia e longe
da Agricultura; longe da Economia que quer o- mais barato
e longe da Agricultura que não quer dar o alimento. Se o
meio ambiente, se a ciência e -tecnologia, se o esporte, se
a cultura têm secretarias diretamente ligadas ao Presidente
da República, por que a Secretaria do Abastecimento não
oé?
·
·
Na minha opinião, ou o abastecimento fica no Ministério
da Agricultura, ou deve ficar diretamente ligado.. ao Presidente
da República. Agora, colocar o abastecimento junto ao Ministro da Economia, aí acOntecerá sempre a -mesma ·coisa, Sr.
Pi:esldente: o Ministério da Agricultura, na hora da produção,
dependerá da caridade, do favor, da misericórdia do Ministro
da Economia,
-Então, vê-se estampada tios jornais, em manchete, uma
notícia da maior iniportância: que o atual Ministro da Economia realmente subiu ao gabinete e tomou cafezinho com o
Ministro da Agricultura, e foi recebido com eufo"ria- e tiuha
que ser, porque com relação ao ministro anterior era tão
humilhante a situação, que foi uma mudança de 180 graus.
Lembro-me de quando o Ministro Funaro chegou certa
vez ao Ministério da Agricultura, e os funcionários daquele
Ministério tremiam,- e eu não conseguia entend-er, porqüe
era amigo do MinistrO Funaro. Quando iniciamos o governo,
quando constituímos o governo, o Funaro não estava indicado
para nada e o convidei para ser Presidente da Cobal, pois
ele tinha muito interesse, muita preocupação com relação
â agricultura. Depois foi indicado para o BNDES, e eu mexia
muito com ele - e ele comigo - quando terminou como

- - - - - - - - -
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chefe de tudo, como Ministro da Fazenda, Mas, para mim,
a vinda do Funaro, Ministro da Fazenda, ao Ministério da

Agricultura, era algo normal; no entanto, _os funcionários do
Ministério da Agricultura ficaram boquiabertqs, colocara:q1
roupa nova, vibraram, porque o MiriistrO da Fazenda havia
estado ali no Ministério da Agricultura.
Ota, Sr . Presidente, assim não é possfvel! Assim, entende-se por que se vai delimitando uma situação e nunca se
chega à questão delimifada.
Quando o Ministro da Agricultura esteveaqui, eu estava
inscrito para falar, mas, lamentavelmente, não tive chance
porque foram tantos oradores- brilhantes, diga-se de passagem - e foi tão intenso ~--debate que, _21() horário final 18 horas e 30 minutos ---o- Presídente MauroBenevides,
sem perguntar a ninguém resolveu encen:ar, -majestática e
soberanamente a sessão, e fiquei sem a chance ae fazer a
--pergunta que gostaria de ter feito.
Uma que faria, Sr. PreSidente e a faço aqui neSte momento, porque considero da maior importância. Sr. Presidente,
no governo do Estado, iniCiamos um projetq_da maior singeleza. O RiO Grande do Sul vive urna situação qUe ·considero
humilhante. Cercá de mais de 85% de hortifrutigrarijeifos
que o Rio Gqmde_do Sul consome vem de São P"ai.do. Isso
é uma humilhação para Q nosso_ Estado, porque a agricultura
distributiva, a agricultura fora da monocultura nasceu no Rio
Grande do Sul. O Brasil é um País em que toda a produção
primária foi ligada à monocultura, desde o pauwbrasil até a
cana-de-açúcar, o cacau e o café.
A produção diversificada e a de pequena propriedade
nasceu no Rio Grande do Sul, com os agricultores italianos
e-alemães que desembarcaram_ no Brasil no século passado,
e a eles foram entregues, porque o Governo fez o que se
podia chamar de uma verdadeira reforma agráiia; --aquelas
terras, que eram devolutas e não tinham nenhuma utilidade;
eram terras montanhosas e o Rio_ Grande do Sul só se dedicava
às pastagens, às planícies e à criação de gado. Pois aquelas
terras que eram montanhosas, que eram arborizadas, o Governo distribuiu de 25 a 30 hectares para cada família de
imigrantes italianos e alemães. Ali, eles foram pratiçamente
jogados com a responsabilidade de se defenderem, de -se sustentarem e de se manterem.- _Foram adiante e fizeram milagres,
diversific-aram a produção visando à sobrevivência ·e ali produziram praticamente tUdo, para que pudessem viver com-digniw
dade.
Lembro-me de que era criança, em Caxias do Sul, na
frente da minha casa, tudo de que precisávamos a minha
mãe comprava -da colona. Colona era o nome_da_e_sposa do
agricultor italiano, porque viviam numa colônia de 25 hectares.
Lembrowme do que não se comprava da colónia: café, porque
não era produZido naquela região, açúcar branco, porque só
se vendia açúcar mascavo; e farinha de trigo, porque àquela
época também não era produzida. Mas, tudo o mais, compravawse da colona. Hoje, se formos na zona de colonização
italiana, ou na região da pequena propriedade, por exemplo,
na miDha terra que é Caxias-, eles, apesar de plantarem a
uva, vão à feira comprá-la, os colonos, que moram nas colónias
vão à feirã, ·na cidade, comprar verdura, alface_ e todos os
produtos que vêm de São Paulo.
Quando assumi o governo· do estado, isso me magoou,
isso m-e-ma-chucou. E, aí, fui verificar aS caU.Sas-Qesde_o infcio.
É que São -Paulo- tenhO muito carinho, tenho muito respeito
por aquele estado, meu bravo Senador, que é motivo de orgulho para nós -mas temos _que nos cuidar, porque, daqui
0
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a pouco, São Paulo produzirá de tudo, melhor e mais barato,
e praticamente terminará com--as produções locais.
__ Então, o Gove~no te~ qu~·. ~a~r conl ·qUe -~ )~ródução
seja coordenada e ~ão em ape_na~ _uma r_eg~ão_. Se se p~r~untar:
por que não produzem alface? Por qu_e não produzem verduras? Por que não produzem ovos? Por que não produzem
flores? A resposta será: porque tem Cotia e tem São Paulo
qUe ·produz e nos fornece por quase a: metáde do valor, um
produto de qualidade infinitamente melhor, porque já atingi~
rnrn um alto índice de perfeição.
Na verdade, não se pode fazer como antigamente apenaS
produzir e colher. Hoje, a produçãO de frutas, de hortifrU.tí.:
granjeiros- é cieiüífica, porqti-ª_~á ~-g~_c_ultura é mt~ã fábri~a.
Sabe-se quando é que se vai- plantar, quando é que se vai
colher, qual será a qual~dade e q_ual será o dia da produção.
_Ora, Sr. Presidente, nós iniciamOs um plano de pcÚ}uenoS
açudes, de pequenos banhados e de irrigação, eminentemente
singelo. Sr. Presidente, a informação que tenho é que o Dr.
Alceu Collares está levando adiante esse projeto e, e-rn muito
pouco tempo iremos equacionar o problema do hortifrutigranjeiro ·no Ri9. Qrande do Sul; e vamos exportar em vez
de importar. Porque não há milagres, ritas condições de se
produzir tecnicamente. ·
O milagre na agricultura, hoje, Si. Presidente, chama-se
irrig~ção. Eu me lembro de que há alguns a~os a gente via
no cinema e lia Dos jornais, um dos fatos mais dolorosos
da humanidade, que eram os milhões de indianos que anualw
mente morriam de fome. A televisão mostrava que de madrugada, passava um caminhão com jato d'água e a jogava naqueles indianos que dormiam ao relento e aqueles que não responw
di,am, eram recolhidos pelo caminhão e jogados no rio, porque
estavam mortos. A.fndia iniciou um plano de irrigação de
um milhão de hectares por ano, advindo daf o desenvolviw
q1ento doe um plano de produção de alimentos. Hoje, Sr.
Presidente, a Índia está exportando produtos,_ está exportando
grãos; por ser um imenso produtor de grãos, eqüaciOhou adistribuição do produto.
Eu estive lá, e na minha passagem rápida pelo Ministério
da Agricultura, a Embrapa, tendo à frente o Dr. Pinheiro
Machado, que era p seu Presidente, apres~nto_u um projeto
que levamos ao Pre&idente José Sarney. A irrigação, Sr. Presidente, de acordo com o modelo indiano, é algo em torno
de 600 dólares o ~ectare. Pode parecer estranho, mas são
600 dólares mesmo. Mas é um modelo rudimentar, Sr. Presi·
dente, em primeiro lugar, absolutamente manual, porque a
mão-de-obra é imensamente necessária; os botijões são praticamente de barro, ou algo similar; e os canos são praticamente
de plástico. Assim, com essa quantia, a Índia esteve irrigàndo
- uni inilhão de hectares por ano. O importante era utilizarem
a forma manual, porque era muito barata e não dispunham
de dinheiro para fazer o mais caro- mas, basicamente, diziam
eles: Mesmo se fosse mais caro não teríamos friteresse, porque
queremos que ela seja assim, pois há mão-de-obra a ser utilizada ali, ternos gente demais. Ao invés de trazermos a irrigação moderna, que explusa a mão-de-obra, utilizamos a irrigação artesanal, que obriga a mão-de-obra a ficar ali e trabalhar.
No Brasil - e V. Ex~~ conhecem mais do que eu o projeto de irrigação que temos no Nordeste sai hoje por
cerca de 6 mil dóláres o hectare, porque copiamos o modelo
alemão, o modelo americano, o modelo japonês. Quail.do
estiVe no Nordeste, em visita, verifiquei que realmente o projeto é espetaCular. São rios de cimento monumentafs; são
obras fantásticas, daquelas que o mundo pode ver e se admirar,
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mas obra que é. só para gente rica, só para milionário. Em
primeiro lugar, não é destinada ao "povão", porque o "povão," gente humilde, não tem condições de pegar a água
que é captada a um sistema, naquele preço.
E, em segundo lugar, a.quàntia é_ infinitamente pequena,
porque o País não tem dinheiro para produzi-la naquela quantidade.
_
- ---O que eu ia perguntar a S. -Ex• o Sr. Ministro da Agricul~
tura, Antônio Cabrera, qüando esteve no Senado, era se aChava que havia chance daquele projeto, que está lá na E_mbrapa,
ser levado adiante. Se.S._ .Ex~ achava que teríamos _condições,
principalmente agofa que o modelo indiano foi exitOSo, e
ainda é um exemplo no mundo, de alcançar a rapidez com
que se adaptou à produção de alimentós. Gostaria di.! s3ber._
E faço daqui, publicamente, 'ao Ministro da Agricultu~a essa
pergunta: é viáveL termos _Um projeto· de irrigação que seja
concreto, real-e faço esta pergunta em cirrl.3. de uma eStiagem
que tivemos ano passado e que prejudicoU a nossa produção
- é viável termos uma produção em tenrios desse tipo de
irrigação?
. _
_ __
Ora, Sr. Presidente·, é algo fantástico, mas ·parece que
não se quer ver o Nordeste deserivolvido_, _Ora, o Nordeste
pode se transformar no celeiro do BrasH, porque teril terra,
tem sol, tem luminosidade e tem águ3; rrial distribúfda. Ao
contrário do _Rio Grande. do Sul que tem duzentos po~u_cos
dias de luminosidade, o Nordeste tem trezentq_s ~ f!nqüenta
dias de lum-iiiósidade por ano. Se houvet irrigação e pela
distribuição o Nordeste pode produzir trêS ou quatro safras,como acontece onde está irrigado, e pode se~ transformar riu-ina
região como foi a Çalifórnia que dizem quC, no passado_, era
um Nordeste, que a itrigac;ão a transformou na atua! r~gião
fantasticaine"nte produ'tivà.:
· ·
'' •
_
Sr. Presidente, esse dinheiro que irenios gastar·n·a"iínportação desses alimentos poderia ser uti_Iizãdo na irrigição ·do
Nordeste. Não sei sinceramente, mas estou dizendo isso porque tem razão o Senador Amir Lando quando argumenta
sobre qual é a nossa política agrícola? ~O__ que _queremos, o
que desejamos, o que buscamos em terinós de produção paraa alimentação?
Outro dia, fomOs_ eu -e o Senador Amir-Lando à_Amazô~
nia, e eles nos mostraram como é que se sobrevive da floresta._
Os produtos que a floresta ofer:ecç Alão C.ondições totais de
subsistência ali_dJ!p,tro, No entanto, a civHiliação que estamos
cons_tr_uiudo praticamente esmaga o home_q~-e não lhe dá condições de sobreviver.
_ .
.
.
Quero trazer aqui a minha solidarieclade ao Ministro da
Agricultura. Creio que S. Ex~ !em tido arrojo e garra de levar
adiante. O apelo que faço a S. Ex~_ é__que saia da rotina e
apresente as grandes teses e as grandes propostas em termos
da produção deste País,
Com relação a nó.s, queremos te_r a oportunidade de voltar
a esta tribuna, para dizer que as questõe.s que a imprensa
toda apresenta com essas manchetes foram ouvidas pelo Governo. Não o meu pronunciamento - ~~seria até iil.fantil
da_minha_parte imaginar que este haveria_ de atingir e movimentar o Governo. A imprensa nacional vem dando manchetes constante.s, clamando para o caos _que pode vir. Que
bom se o Governo ente-nder.~ importância e a neces_sidade!
O erro· foi cometido: um bilhão e setecentos milhões de dólares, oitO milhões de toneladaS de alimentos serão importidas.
Que isso nos alerte, para que, no ano que vem, se dê uma
resposta no sentido de evitar erros .. N~o. há l~gar nenh_l:III!_
onde se possa produzir neste Faís, em que a resposta seja
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tã.o."rápida e_ tão correta quanto na agricültura. Creio que
vale a pena investir aí.
Muito obrigado, Sr. Pr~side_nte. (Mui"~o bem!)

~ Óc SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -:com
a palavra o "nobre Sena_dor Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT --,- SP. Pronuncia o
segui_n!e discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Preside_nte
Senador Rachid. Saldanha DerZi, Srs. Senadores, uma _das
principais a~ribuições "dos .Senadores é jUstamente a de pedir
informações ao Poder Executivo, a respeito dos mais diversos
. "
~ _
_
aspectos da vida pública _nacional._
.Tenho proCurado 1 Sr.. Presidente, s.empre que observo
a neceSsidade de informação com maior precisão, utilizar este
instrumento tão importante. Com esse propósito, nesta data,
encaminhO diversos requerimentos de informação.
O primeiro deles refere-se ao problema do resultado ope~
racional e do superáVit ou do déficit primário relativamente
ao exercício de 1991.
c

o

Assim, Sr. Presidente:
Requeiro, nOs termOs dos artigos 49, inciso·-x, e 50,
parágrafo 2'?, da Constituição Federal, combinados com
.o. artigo 216 do Regim~nto Interno do Senado Federal,
sejam prestadas· pelo Ministério da Economia, Fazenda
e Flanejamento informações precisas relativas à evolução
das necessidades de fmanciamento do setof público, do
resultado operacional e do resultado primário do Tesouro
Nacional obtidos durante o !"'semestre de 1991 e ã.s respectivas previSÕes para o' 2" semestré de i991, exPlicit~ndo~se as razões de variação dos seguintes itens e subitenS:
,- - · - - - - --- L OrÇamen-tO ·Geral da União
1.1. Orçàmento, Fiseal
·
1.2. Orçamento da Seguridade Social
2. Governos Estaduais e Municipais
--3. Empresas Estatais
4. Juros da Dívida Pública
5. Resultado Primário.
Justificação
... Nfi_exposição realizada pelas autoridades govemamen--- tais, no corrente mês, o Ministro Marcílio Marques More_ir_a, o Embaixador Jório Dauster, responsável pela ne-gociação da dívida externa, e o Presidente do Banco Centfa.I, Si-. FámdSco Gros, informaram ao SeDado Federal
que durante o ano de 1991, o Go_verno brasileiro previa
a geração interna de recursos sUficiente para fazer frente
aos compromissos com o pagamento dos serviços da dívi~
_da externa, decorrente do acordo sobre os juros atrasados
referentes a 89/90.
· Nessas inform3ções incluía-se a pf:evisãó de um supe~
rávit primário para o ano de_l991.
.
No dia da apresentação perante a Comissão de Assuntos Econômicos realizada pelo Embaixador Jório Dauster _
e o Sr. Francisco Gros, foi encaminhado ao Senador
Eduardo.. Matarazzo Suplicy~ pelo Si". CarlOs_ Eduardo
de Freitas, Coordenador de Área Externa do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento, tabe1a onde se
previa para 1991 a realização de um déficit Piímário.
Como está_ informação contradizia a: exp_osiç~9_ feita, e
tendo sido as autoridades alertadas, uma vez que o Senador Eduardo Supticy conversóu com O Secretário de Polí-.
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tica Económica, Sr. Roberto Macedo; com o Embaixador
Jório Dauster, bem como com o Sr. Carlos_ Eduardo d:e__

Freitas, este·enCanlinhou tabela contendo as necessidades
do setor público mostrando, desta vez, um superávit.
Isso foi feito nci dia em que aqui votamos o acordo sobre
os juros atrasados de 89 e 90.
Eritretanto, nos jornaiS O Estado de S. Paulo e Folha
de S. Paulo, de 23 de junho de 1991, bem como no Jornal
da Tarde, de 24 de junho de 1991, registra-se oeclaração
do Secretáríõ de PolítiCa Económica, Sr. Roberto Macedo, de que poderá" haver um déficit do setor público no
ano de 1991, faz-se necessário, portanto, que o Senado
Federal possa -obter informação mais precisa -oom -relaÇão
aos dados solicitadas_~-- __
Ainda mais potque Se sabe que o GoVerno tenciona apresentar _ao Senado Federal nova propo-sta de acordo., agora
não 'apenas sobre os juros devidos de 89/90, mas também
sobre o estoque da dívida, ou seja, sobre a parte prinCipal,
envolvendo todo o estoque da dívida externa, bem como o
serviço dessa dívida.
,Mas, Sr. Presidente, relacionado ao relatório e parecer
sobre as contas do Governo da República do exercício de
1990, verifiCou-se qt.ie há um problema sério na maneira ·eomo
o Gó'Vêmo~executou ô OYÇamerno-de 1990, em'especial pelo
extraordinário uso de compras de bens e serviços sem a devida
·
·
licitação.
,POr e:ssa razão, resolvemos encaminhar ao Ministério do
Trabalho e_da Previdência Social, ao Ministério da Educação,
ao Ministério da Infra-Estrutura, ao MiniStério da EcorioiDia,
Fazenda e Planejamento, ao Ministério da Ação SaCiar, ao
Ministério -da Agricultura e Reform~ Agrári~. Pem como à
Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da
República, requeririJ:entos_de teor semelhante, solicitando as
seguintes infonriaÇões: _
Requeiro, nos termos dos artigos 49, inciso X, e 5-0,parágrafo 29, da Constituição Federal, combinados com
o art. 216 do RegimentO Interno do Senado Federal,
sejam preStadas pelo Ministéiio da Infra-Estrutura as seguintes informações: 1. cópias integrais dos processos que consubstanciaram
as dez aquisições ou contratações de· bens e serviços,
maio ..,s em valor, ocorridos no exercício de 1990, no
âmbito de cada Secretaria, excluídas as Empresas de Economia Mista, Fundações e Autarquias, desse ministério,
nos quais houve, por qualquer motivo, dispensa de licitação;
2. deverão necessariamente cpnstar das informações
solicitadas. dentre outros, os seguintes itens:
2.1. a solicitação que originou a aquisição ou contratação do bem ou serviço;
2.2. a autorização concedida, pela autoridade competente, para a aquisição ou contratação;
2.3. os pareceres técnicos e juffdicos que fundamentaram a dispensa ou ineXigibilidade da licitação;
2.4. a autorização da autoridade competente para a
dispensa de licitação;
2.5. a proposta vencedora juntamente com todas as
propo•t=vencidas <Je.<:ada-proeesso~ e2.6. os documentos comprobatórios das~- entregas de
bens ou da execução- dos serviços e dos pagamentos efetuados pelo órgão.
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A justificativa para tais requerimentos, Sr. Presidente,
é a seguinte:

Justificação
De acordo com o art. 49! inciso IX, da Constituição
f!'d~~ral:

~

··

"É da competência exclusiva do Congiesso Nacional:
IX- julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo."
O Tribunal de Contas da União acaba de apreciar as
contas do Governo Federal e, à página 105 dO Re1atóiio,
o Ministro Homero Santos ressalta que " ... seja --pelo
curto prazo para seu levantamento e consolidaçãO, confir--=mam o montante extraordinário das chamadas "Dispensas e Inexigibilidades'':
Os dados ali apresentados nos mostram que enquanto
6,8% dos valores das aquisiçôeS e contrã.tações do Governo foram feitas através de licitação, 93,2% realiza· ram-se sem licitação.
Os dados apresentados, sem nenhum esforço de análise, precisam ser focalizados com_ o destaque que merecein, Pois enquaDro os processos de_ dispensas- e inexigências _de licitação sequei são enviados ao Tribunal de
Contas da UniãO, processos que envolvem valores infinitamente infenores cOmo apOsentadorias, reformãS e pensõeS São estudadas caso a casei, póf" aqUele Tribunal.
Em face das nossas obrigações constitucionais e às pon.derações do relatório do Ministro Homero Santos, imprescindíveis se tornam as informações ora sOlicitadas,
para que possa o Senado Federal proceder a uma avalia- ção-Iiláis-criteriOsa das contas federais. -Senador Eduardo Matarazzo Suplicy (PT- SP).
------Assim, diante desse relatório, que nos mostra que o Goven}O Fernando Collor, para suas compras _de bens e serviços,
utiliza-se, em nada mais nada menos do que 93% do_s casos,
da possibilidade de adquirir bens sem licitação, obviamente,
se faz necessária u1;11.a explicação mais detalhada sobre tais
procedimentos, explicação essa que, inclusive, não consta do
relatório do Tribunal de Contas.
A imprensa, e e·m especial o jornal O Estado de S. Paulo,
ainda ontem, na edição de domingo, ressaltou o comportamento polítiCo dos Tribunais de Contas no BraSil: do Tribunal
de Contas da União, dos Tribunais de Contas dos Estados
e dos Tribunais de Contas dos Municípios, em especial nos
dois municípios onde existem: São Paulo e Rio de Janeiro.
Em que pese essa gtande distorção, algo que salta aos olhos,
uma proporção enorme de bens e serviços adquiridos sem
licitação, houve por bem o Tribunal de Contas da União aprovar as contas do GoVerno- Federal. Em contraste, as contas
da Prefeitura Municipal de São Paulo por terem apresentado
simplesmente uma inadequação de natureza formal, uma vez
que a inflação foi maior do que a prevista origirlãlmente na
mensagem orçamentária, como costuma ser comum na situação-ínflacionária do_Brasil, uma vez que os gastos foram maiores do que o previsto, uma vez que não houve a inteira adequação formal, mesmo se registrando, inclusive, a boa-fé da Prefeitii-e da administração de Lu!za Erundina de Sousa, receberam parecer contrário à sua aprovação, do Tribunal de Contas
do_Municfpio. E aquí, onde'as distorções nos parecem mais
graves, ao níVel da Federação, o Tribunal de Contas, apesar
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de salient~ a sua gravidade, resolveu aprovar as contas do
' Faz-se ilecessário, porfafltO, que hãfa tim esclarecimento,
em ~~pecial da ~Vali3Ção e ·reavaliação que o Governo tem
Governo Collor.
,
. Para que o senado ~elhor possa avaliar o parecer do feito sobre_ as relações de' çusto e benefício ielativa's a esse
investiflleD.tO:
··· · ·
· . · . · · · _ · .. · ·
Tribunal de Contas da Uníão, faz~se neCessária uma aValiação
Gostaria de registrar, _Sr. Presidente,_ que descontando
de cada um destes processo~ de compra e de licit'ação. Por
os requerimentos de informação que aqui dei entrada; hoje,
isso, a cada um dos ministérios estamos .solicitando infPnnação
desde o início da presente legislatura eu já ·aptés~nteí nove
detalhada dos procedimentoS relativos às compras de bens
e serviços, ·nos casos, àqUêlas dez de maior valor no âmbito
r~querimentos d~ informação. Sei~ ~inâa _riãO · fo:rârit ·:respondidos e. três o foram parcialmente. Considero da- maiOT irhporde cada ministério. Eis por que a necessidade, inclusive regitânci'a-ó fãtO de a opinião-pública acompanhar as respostas
mental, de apresentarmos diversos requerimentos, respectivaque têm sido dadas pelo Executivo a requerimentos de informente, para o Ministério do Trabalho e da Previdên.cia Socia,l,
para a Secretaria de Desenvolvimento Regional da Pr~sidência maçã~ Por: nós encaminhadOs. No que diZ respeito ao primeiro
da República, para os Ministérios da Agricultura e Reforma
requeri!llentq enviado 3o_ ~iniStfq .d~ ~ustiÇa,· sohr~ 'a não
Agrária, d~ Infra-Esti:l;J.tur~.,da.Econoinia,:Fazenda ePhlneja- · transmissão do programa de entrevi~tas, '~Roda Viva", da
mento e da Ação Social. .
·
· '
··
TV NaCional, recebi resposta do Presidente da Radiobrás,
informando-me que, por c·ritérióS técnicOs e· eCO_ifõiilicos, a
Sr. Presidente, relacionado à necessidade de estarmos
fiscalizando' o que se pass·a·no Executivo; também demos en- TV Nacional não mais Vem ttansinitindo regularmente o. referido programa para o Distffto Federal.
·
trada em outro requerimento.
Com
respeito
ao
requerimerito
enCaminhado
à Secretaria
RequerimentO n~
do Desenvolvimento Regiól)al da Pre.sidência da R,epública,
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
sãO _-as seguintes as indagações:
. .
:
Requeiro, D.Os têiriiôs dos artigo!;"49, incisO X, e SO,·
Quais os pfódutores de açúcar e álcool com· débitt~s venciparágrafo z~, da Constituição Federal, combinados com
dos. e mio liquidados juntO ã.s 1iJ.stitUições oficiãís de créditos
o artigo 216 do Regimento Interno do Sen::i.dO Fe"deral, e de_m,ais. p~ga_niS!flOS.Jeder"is. &plidta,r, em cada càso, o
sejam prestadas pelo Ministério da Infra-EStrutura as se- valor do crédito vencido por instituição credora, com .disáimiguintes informações relativas à Ferrovia Norte-:-Sul:
nação do valor do principal, juros e correções normais de
1) O projeto original global da ferroVia acompanhado contrato.
do cronograma físico-ffu.anceiro origfual_ de cad~ et~pa,
Quais os procedimentos de Cobrança; quais os critériossuas alterações posteriores e o estudo- de viabilidade eco- adotados para refinaiidarn.ento daS díVidas- e Co'mO 'terh se
nómico-financeira.
desenvolvido. o ti-atameD~o para cada Um- dOS deve4<?res. e
2) Do projeto origínal global, qual o estado atual de instiltllções, e de onde advirão os recursos para fazer frente
cada trecho-, detalhando-se os trechos acabados, não ape- a ~sses refi!lãiJ.cia~eilfoS~·~ : __ _
__
_ .
nas com relação à .ferrovia propriaMente dita:, maS tam. .Sr. ?,re~id~nt~, em fu~ç~O~·~a imp~-f~~riCia: deSte-_ciSsU:iito,
bém às obras de suporte e infra-estrutura?
passo a ler o ofício encaminhado pelo Secretário do Desenvol3) Em relação ao orçamento previsto, qrial o montante vimento Regional, Egberto Baptista, que, em resposta a-o
de gastos realizado·para cada etapa da ferrovia, e qual requerimento deste Senador, acima citado coJcicou inforiilaa previsão de gastos a ser dispenda com vistas a concluir ções muit~ aquém daquelas efetiva_ment~- SOlicitadas:
cada etapa?
PRESID~NCIA DA REPÚBLICA
4) Especificar os pagamentos efetuados de fonna anualizada e individualizada por empreiteira contratadas.
SECRETARIA DO DESENVOLVIME.NTO
5) Com relação ao trecho em operação: Qu'al o volume
REGIONAL
de cargas e pessoas transportadas, de sua inauguração
OFÍCIO. N' 466191
até esta dã.ta? Que resultado econômico-financeiro já foi
Em 10 de junho de 1991
obtido?
A Sua Excelência o Se:nhor
6) Com relação às desapÍ-opriaçÕes dec.OrrenteS da imSenador Dirceu Carneiro
plantação da ferrovia, quais as áreas já indenizadas DD. Primeiro Secretário do
informar quantia e nome dos beneficiários~ bem como
Senado Federal
as ainda por serem desapropriadas e a previsão dos recurSenhor Primeiro Secretário:
sos necessários para tal finalidade.
,
Tenho a honra de me dirigir a Vossa ExC'elêÍlcia, no
7) Considerando os resultados econômico-finâneêiros
que concerne ao Requerimento de Informações n9 149,
e sociais do trecho em operação da ferrovia, qual a avaliade 1991, da autoria do ilustre Senador Eduardo Suplicy,
ção atual da relação custo-benefício?
capeado pelo Ofício SM/n' 512, de 15 de maio p. passado,
8) À vista da reavaliação mencionada no quesito antepara prestar os seguintes esclarecimentos:
rior, é intenção do Governo modificar o cronograma âe
1. Em decorrência da deflagração do processo de extininvestimentos relativamente à obra?
,
ção do Instituto do A~car e do Álcool- IAA, na conforEste requerimento relativo à Ferrovia NortewSul, Sr. Premidade do que dispõem o art. 19 , item I, alínea d, e
22 da Lei n' 8.029, de 12 de abril de 1990, resultante
sidente, decorre de avaliação que a imprensa e, em espeCial,
o jornalista Jânio de Freitas, t~r;n feito, u_ma vez que ã notícia
da conversão da Medida ProviSória n9 151190~ e o art.
que se tem é de que o trecho já constiuídQ vein sendo -ii{i1íZã.do
-1'. item I, d, do Decreto n' 99.240, de 7 de maio de
de uma maneira ainda muito aquém daquilo que poderia justi1990, as atribuiçOes e coti:tpetêilciaS da autarquia e de
ficar a sua con-struÇãO, fazendo com que se mostrem difíceis
seus -ófgãos foram transferidas a esta Secretaria do Desen~
as perspectivàs de retorno adequado que justificitieni plenavolvimento Regionãl da Presidência da República, por
mente os inve~timentoS que estão·se-ndo feitos nela.
força do Decreto n' 99.288, de 6 de junho de 1990.
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2. Essencialmente, cabe à SDR/PR, através do seu
DepartamentO" de AssUntos SU:ctóalcoóleí,ros, '~superví-.
siônar·, 'coo:i-de'nar e, noriT,I~t!zar a:s: aç,õe~- Sl,lcrpfilcoo~e.i
raS", asSim como prescreve a Estrutura Regimental aprovapa pelo Decreto n' 79, de 5 de abril de 1991.
. 3. Por causa dessa supervisão, a SDR/PR -foi instada,
pelo MiniStéfio da Economia, Fazenda e Planejamento,
a p3rtidJ):ir de Comissão Interministerial "CQro objetivo
de 'i.mplementãr a liberaç~o dos recursos necessári.os ao
p3.gamento dos. dé"bjtos existentes n.c1 Program31 de Po_líti~~
de Preço Nacional Equalizado - A~úcar e Afcool, est.abelecer a forma de resgate das dívidas da agroindústria
canávh!ii'<i júnto ã Uniãó 'e aO 'BáricO do 13àt$il S{A'_e,
analisar a ,re3iivaç~9. de_ linl}as d~ pr:é.d_ito. (:!.O sétpr. para
tratqs_ cultura\s e plantio de cana". (Portaria· hitetmi~'
nislcrial n' 83, de 15 de janeiro ae 1991.)
4. No curso dos trabalhos da comissão, ficOU ev-idenciada a· existênCia
dívidas do setor:
4.1. junt9 aq ,D~pa,rtamento da Receita Federal, da
<Se~r~taria.~ac;içmal do Mini$tério da Ecpnpmia, Fazenda
e Planejamento: dívida tributária relativa à corl.fribuição'
sohre os. preços de faturamento dO açúcar de· mercadOinterno e do álcool não carburante," éOnforni.e 3ft. 39 do
DécrétO. Lei n9 308, de 20.:2-~7, ad~c~onai "so~ie ~i.:;d.
contr~buição, na:f9rma dp_ ~rt. 1~' dq Decretp:Lei 1.952,
de,15,7-82;
'
'·
4.2. junto â Procuradoria-Geral da Fazenda N~~cio_nal:
débitos inscritos como Dívida Ativa da União, referentes
·a contribuições devidas ao_ ~AA;
,
.
· 4.3. juDto ao _Ban_cç d.o, Bra;sil~ dívjda: de _risÇQ operacional de avais, e fianças. honrados, Qem como_ adianta·
mentos diversos do Tesouro Nacional;_
4.4. junto ao IAA: créditos da Auti~qllia em process'o
. de Cobrança admiriistrativa e ob~iSãç_ões aValizadaS pelo
IAA, pedentes de liquídação. A r_ei!lização dos créditos
cabe à inventariante;
De outra parte, foi também ressaltada, nos debates
da Comissão JnterminiSterial, a existência de ci"éditos do
setor junto ao Governo, decorrentes da taxa de equalização de custos, ao abrigo do "Program~ ~e )~_o lítica de
Preço Nacional Equalizado- Açúcar e Alcool". __ _
6. A liberação das autorizações para a satisfação dos
créditos do setor compete a esta Secreta'ria:;·em'harmonia
com as disponibilidades do Tesouro Nacional.
7. Quanto às dívidas, a competência de sua administração, inclusive cobrança, cabe aos respectivos órgãos
e entidades antes citados.
8. Diante do exposto, esta Secretaria--não teni Condições para fornecer as informações sOlicitadas pelo Exm 9
Sr. Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, à disposição
do qual, porém, nos colocamos para o que for devido,
em matéria de competência da SDR/PR.
Colho o ensejo para reiterar a Vossa Exc_elência protestos de elevada estjroa e distinta consideração.-:- Egberto Baptista, Secretário do Desenvolvimento Regional.
Ora, Sr. Presidente, se a Secretaria de Desenvolvimento
Regional, é a responsável, o Secretário Egberto Baptista, deveria ter condiç_ões de responder a esse requerimento de informações sobre quais seriam os aevedóres, sobre quem deveria
pagar, e não o faz, seja ao Departamento da-Receita Federal,
do Ministério_ da E_COOQnl.Í~, Fazenda e Planejamento, seja
junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional- com relação às contribuições devidas ao IAA - ou junto ao Banco

ae

e
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do Brasil - dívidas de risco __operacional, de avais e fianças
honradas - ou junto ao IAA - créditos de autarquias em
processos de cobrança administrat_iva. Com este ~ipç _de res."
p·osta, Sr.' Presidente, não conseg~imos exercer aqui a JJ.PS&a
atiVidade'de fiscaliz~çlor, uma a,tiviQade constitucional que
·
·
nos cabe Como Senadqres da República.
Portanto, Sr. Presidente, quero ressaltar que esta resposta
é JpJa.lme:nte inadequada. Penso, 'assim, Si. Presideríte, em
encaminhar um doçumento à Mesa, para acentuar que" o requ~I-iinento de info"rmações não foi devidamente_ respondido.
. Há aind~ outro Requerimento, de no 126/91, que encaminj:J.~i.• resp,ondido pelo Ministério-da Economia, no qU.âl havia:
soljc:ita_dó cópia do acordo, no âmbito do ClUb'e" dé P'ai:-iS,
no qual o Brasil perdoou 50% â~ 'diViOã Polonesa. Neste: ci.~O.
o Secretário-Geral "íntefino da Presidência da República, Már~
_çio de_ Oliveira Dias,_ enviou cópia do ofíciO encaminhado
pelO Minfsiro de Es-tado, Marcíliõ Marques Moreira, e a ínformação ainda é incómpleta, Sr. Presidente.
·
Vou, concluindo o meu pronunciamento, ler o ofício do
Ministro da Economia, relativamente ao Requerimento de
Informações no 126/91, a respeito· da dívida da Polónia. E
tenhq a hoJira de transmitir que as informações obtidas juntO
d. :v;re,i.orí(J.· de Assu_ntos Internacionais, do BancO Central,
em resposta ao requerimento, são as seguintes:
·
AVISO 442
20-5-91
. A Sua Excelência o Senhor

Embaixador Marcos Antonio de Salvo Coimbra
Presidência da República
Senhor Secre.tário~Geral,
Refiro-me Ofício SM/n~ 452, de 25 ..4-91, através do
qual a Primeira Secretaria do Senado Federal encaminhou
a este ministério cópia do Requerimento de· Informações
n" 126/91, de autoria do Sena9:_or Eduardo Suplicy, sobre
- acordo no âmbito, do Clube de Paris a respeito da dívida
da Polónia.
A propósito, tenho a honra de transmitir a V. Ex~
as informações obtidas junto_ à Diretoria de Assuntos
Internac.io_nais .do_ Banco Central do Brasil, em· resposta
a0 Requerimento do nobre _Senador, in verbis:
"No período de 15 a 20 de abril passado, Delegação
brasileira estev.e. reunida junto aos_demais credores da
Polónia, corp. vistas a definir os termos de implantação
dos mecanismos a serem utilizados no tratamento da dívida daquele País, de forma a resultar em 5% de redução
do valor presente dessa dívida.
Essa decisão, de caráter eminentemente político, já
havia sido divulgada em Nota da Imprensa pelo Secretarfado do Clube de. Paris,· durante a reunião do_ Grupo
de Trabalho dos- credores, ocorrida em 14 de março do
corrente ano, oportunidade em que o Brasil realizou todas
as gestões no sentido de que tratamento similar pudesse
vir a ser dispensado à dívida brasileira, quando de sua
apreciação por aquele Colegiada.
Ciente de que a Constituição Federal, em seu art. 52,
inciso 5, dá-competência privativa ao Senado Federal
para aprovar qualquer compromisso dessa natureza, a
Delegação brasileira consignou, em carta entregue ao
Presidente do Clube de Paris (cópia aneia); a necessidade
da referida aprovação para que o Brasil pudesse imple~
mentiir os Acordos Bilaterais decorrentes das "Agreéd
minutes".
···
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A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional está ultimando o encaminhamento, para conhecimento e apreciã:.
ção dessa Casa, de todos os documentos referentes às
negociações multilaterais no âmbito do Clube _de Paris
com a Polónia, de forma a permitir a: sequênCia das negociações bilaterais com a·quele País."
Na oportunidade, renovo a V. Ex~ meus protestos de
elevada estima e distinta consideração. ___.; Marcílio Marques Moreira, Ministro de Estado da Economia, Fazenda

e Planejamento.
Neste caso, o Ministro Marcílio Marques Moreira dá a
informação correta, porque atende ao diSposto na Constituição e informa que o Senado ainda vai receber o acordo
realizado pelo Governo brasileiro com a Polónia no âmbito
do Clube de Paris. Então, considero esse requerimento respondido satisfatoriamente, uma vez que ainda deve ser encaminhado o relatório.
Aproveitei, Sr. Presidente, esse espaço para dar conta
daquilo que considero uma das principais atribuições de nós
senadores, fazer um balanço dos requerimentos já respândidos
e dos que ainda o serão.
Quero agradecer, Sr. Presidente, a atenção da Mesa aos
requerimentos que têm sido enviados por este senador, ;;.Jrque
a Mesa tem cumprido com o propósito de dar força a cada
um dos Srs. Parlamentares, encaminhando ao Executivo os
requerimentos por nós apresentados.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Dcrzi) -- As
proposições de V. EXf serão anunciadas na próxima sessão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR- LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, no
dia 29 de maio último, estive em Aracaju participando, como
conferenciSta, do "Programa Estadual de Combate ao Fumo",
em uma mesa-redonda com o tema "Ame a Vida sem Fumaça", como abertura dos trabalhos para o "Dia Mundial s_em
Tabaco em Locais de Trabalho e Tninsporte-coletivos".
O evento foi promovido pelo Grupa Anti-Tabagismo da
Secretaria de Saúde do Estado, pela Secretaria de Saüde _do
Município, pela Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria
de Estado da Educação e Cultura, Câmara de Vereadores
de Aracaju, Rotary Club e pela Coordenação do Programa
Estadual de Combate ao Fumo.
O referido encontro teve ampla participação de profissionais de saúde, professores, estudantes, representantes de
órgãos _de classe e um público bastante _interessado e ávido
de informações sobre o tabagismo e os resultados da campanha
no Brasil e no mundo.
Desenvolvi em minha conferência o tema: "O que é o
Grupo Assessor de Combate ao Tabagismo", órgão de assessoramento do MiniStério da Saúde, neste assunto, do qual
sou o presidente.
Devo ressaltar, Sr. Presidente, com grande satisfação,
que a mensagem da campanha e do programa para contenção
da epidemia do fumo no Brasil tem tido, a cada dia, crescente
receptivídade e maior núri:tero de adeptos.
As ínformações cíentíficas de que dispomos, as estatísticas
divulgadas pelos órgãos de saúde pública e o depoimento
de especialistas e autoridades são baseadas em dados tão contundentes que a população facilmente se conscientiza dos malefícios do tabaco e do vício de fumar.
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A realidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, conforme
afirmei em minha conferêncíã; "é que a cimpanha. antes
antipática, e collsiâerada por alguns inVIável, vai, aOs poUcos,
se tornando uma bandeira da Sociedade".
Alanriados-com as pesquisas reâfizadas sobre os- peritos
do tabagismo, peritos da Organíiãção Mundial de Saúde, em
relatório abalizado, invocou a "atenção das autoridades internacionais e nacionais para a necessidade de _se c_ombater o
vício com toda a urgência, nos países ein desenvolvimento,
a: fiin de poupar a humanidade de um desastre sem precedentes
no mundo moderno em tempo de paz".
Não é C:ansativo repetir estes números porque são importantes, como um veemente alerta:
S~á o resultado d_a conclusão de cerca de se~e mil publicações especializadas.
O fumo é responsável, em média, por:
75% dos casos de bronquite crónica;
80% dos casos de enfisema pulmonar;
80% dos casos de câncer de pulmão;
25% dos casos de infarto do miocárdio; e os que fumam
correm um risco de 100 a 800% maior de contraírem iilfecções
respiratórias, bacterianas, viróticas, câncer na boca, laringe,
esófago, pâncreas, rim e bexiga, dóeriçaS circulatórias como
al'tem_J!:i!:lerose, aneurisma de aorta, derrame e distúrbios em
vários órgãos, pois o fumo, entre as suas ma"iS de quatro mil
substâncias tóxicas, tem sessenta elementos altamente cancerígenos. O cigarro também contém fatâres radioativos, está
comprovado que um fumante de trinta cigarros por dia recebe
o corresrundente, em radiação-; a trezentas radiografias, o
que é uma estupidez, ein terrrios -de ag-ressão ao físico, ao
org~~í~~o.

Sergipe, Sr. Presidente, é um estado em que a prod-ução
de fumo tem significado expressivo na produção agrícola do
estado. Alguns municípios têm nessa atividade de lavoura
uma predominância considerável. São 1radicionalmente conhecidos como produtores de fumo.
Finalizando a minha conferência, refleti que o Brasil ainda é um país em que milhões de brasileiros ainda morrem
em decorrência de desnutrição, de carência alimentar, de necessidade de meios de subsistência, como leite, pão, roupa,
escola~, e, de um modo geral, o alimento_ primário indispensável à sobrevivência.
Para a sobrevivência desses brasileiros, e para a melhoria
de teor alimentar da população, é preciso que ao invés do
fumo, que não se come, só adoece a população, se plante
feijão, arroz, verduras e frutas.
As populações carentes do País estão a clama_r: "Não
nos deixem morrer de fome. Já temos doentes demais".
N~queia ocasião, também falaram a D~ Silvina Maria
AquinO Resende, Coordenadora do Programa Estadual e Vi~
ce-Coordenadora da Macrorregião Nordeste; Dr. Anselmo
Mariailo Fontes, Coordenador das Doenças Cróíiicó-Degenerativa~ da Secretar_i~_ Estadual de Saúde; Dr. Aug_us_to Çésar
Lyra Machado, da Divisão de Pneumologia da- Secretaria;
e o Dr. Bruno Dantas Trindade, Secretário do Programa Estadual de Combate ao Fumo.
Peço, Sr. Presidente, mandar transcrever com o meu pro·
nunciamento o texto da conferência que proferi eril Aracaju,
bem como o prog-rama--do encontro, cujq evento teve todo
o apoio--do Secretário de Saúde, Dr. José Hamilton Maciel
da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
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DOCUMENTOS A QUESEREFEREOSR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
_
PROGRAMA ESTADUAL DE COMBATE AO FUMO
MESA-REDONDA
"AME A VIDA SEM FUMAÇA"

PROGRAMAÇÃO:
8h
Tema - O que é o Grupo Assessor de Combate ao Taba-.
gismo?Palestrante - Senador Lourival Baptista - Presidente do
Grupo Assessor.
8h30min
Tema - Como Funciona o Programa Estãdõ:ã.l de Combate
ao Fumo?
Palestrante --Dr' Silvina Maria Aquino Reseride
Coordenadora do Programa Estadual e Vice-Coordenadora
da Macrorregião Nordeste.
9h
Tema- Doenças Associadas ao Tabagismo
Palestrantes: Dr. Anselmo Mariano Fontes
Coordenador das Doenças Crônico-Degenerativas da SES
Dr. Augusto César Lyra Machado
Divisão de Pneumologia da SES

!Oh

Tema para 1991
Dia Mundial sem Tabaco em Locais de Trabalho e Transporte Coletivo
MESA-REDONDA
•• Ame a Vida Sem Fumaça''
Dia: 29-5-91
Hora: 8 às 12h
Local: Auditório do IPH.
Rua: Campo do Brito, 551
Pomoção
Grupo AD ti tabagismo d; Sec. de Saúde
Representantes
SES
Coordenação
Secretaria -de Saúde do MunicípiO
Secretariá âe Estado da Fazenda
Secretaria de Estado da Educação e Cultura
Câmara de Vereadores de Aracaju
Rotary Club
Lions Club
Sede
Secretaria de Estado da Saúde
Programa Estadual de Combate ao Fumo
Coordenadora
Di-~ Silvina Maria Aquino Resende
Fone: 224-85 65 Ramal172
Bruno Dantas Trindade
Secretário tio ·Programa Estadual
de Combate ao Fumo
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Exibição do filme educativo sobre o_ tabagismo.
10h10min
Debates
12h - Encerramento
Palestra proferida pelo Senhor Lourival Baptista em Ara~
caju.
Meus Senhores e Minhas Senhoras; e Professores e
Jovens Estudantes:
Para mim, que de longa data, e principalmente, desde
1977, pela minha formação de médico, afeito às preocupaçõeS
com a saúde pública sensibilizado e consciente de que providências urgentes deverão ser tornadas para conter o flagelo
da epidemia tabágica no Brasil, e que acompanhei com interesse os primeiros estudos e o Primeiro Seminário Nacional
de Combate ao Fumo realizado em 1979, organizado pelo
_Professor José Silveira, quando foi emitida a famosa "Carta
de Salvador", é uma grande satisfação participar deste encon~
tro em que se discutirá temas-relacionados com o tabagismo
em nosso país, já tãO afetado por tantos problemas relacio:nados com a economia, a parte social, e, principalmente, com
a saúde da população.
Há alguns anos, no mundo inteiro, os estudos que vinham
sendo realizados, desde 1954, a partir do Relatório Horn nos
Estados Unidos, patrocinado pela American Cancer Society
que constantou a incidência alarmante em fumantes, concluiram;·em mais de sete mil publicações, que o fumo é responsáyer.- em média,. por 75% dos casos de bronquite crônica-;
80% dos casos de enfisema pulmonar; 80% dos casos de câncer
de_ pulmão e 25% dos casos de infarto do_mi_ocárdio. E, ainda,
que comparativamente aos não~fumantes, os que fumam se
expõem a um risco, entre 100 a 800% maior, de contrair
infecções respiratórias bacterianas e-viróticas agudas e_crôni~
cas; câncer na boca, laringe, esófago, pâncreas, rim e bexiga,
doenças circulatórias como arteriOsclerose_, aneurisma da aortã., derrame e distúrbios em vários órgãoS, pois o pump, em
seus mais de 4.000 substâncias tóxicas, teril cerca de sessenta
cancerígenas, além de elementos radioativos-, como carbono
144 o polônio-210, o que faz com que um fumante de trinta
cigarios <;liárioS receba o correspondente em radiação a tz:.ezentas radiografias, o que é absurdamente prejudicial.
Senhoras e Senhores participantes desta reunião.
Qualquer pessoa de bom senso, ainda não condicionada
pelo vício, ou por outro tipo de argumentação dialética eõi
contrário, ficaria preocupadO com estes dados, não-- sorrfente
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relativos à população, mas principalmente pelo risco a que
estão expostos pessoas da família, filhos menores, mormente
s_e levarmos em consideração que o cigarro é uma das maiores
causas da poluição em diversos locais, como residências, escritórios, centros reei cativos, restaUrantes, etc.
Vale dizer, conforme conClusões cientificamente" comprovadas, que os não fumantes são extremamente prejudicados
pela inalação-da fumaça secundária do _cigarro, fsto é, aquela
que não é consumida totalmente pelo fumante, ficando em
suspensão na atmosfera ambiental em extratos altamente concentrados.
Comprovou-se por exemplo, que as aeromoças que não
fumam apresentam altas doses de nicotina no sangue.
Sobre o encurtamento do pefíodo de vida em fumantes,
nem se fale, basta dizer que a porcentagem de homens de
trintã. e Cinco anos que falecem antes d~? chegar a~s 65 anos
é 166% maio! entre fumaÍltes, do que entre pessoas que não
fumam.
A Organização Mundial de Saúde, em sy.a 33' A.ssembl_éia
manifestou-se "alarmada" com .o- flagelo do tabagismo no
mundo, e cecelou a "firme convicção de que o tabagismo
constitui,- na atUalidade, o problema maior de saúde em__tod_os
os países em desenvolvimento e que, nesses, assumirá em
futuro próximo a mesma importância que tem nos pafSes desenvolvidos, se providências não forem toinadas".
Os peritos da OMS, em relatório oont_undante, "invoca
a atenção das autoridades internacionais- e- Daciohai"s para a
necessidade de combater o tabagismo com toda a urgência,
nos países em desenvolvimento, a fim de poupar ã humanidade
um desastre sem precedentes no mundo moderno em tempo
de paz"~
Segundo a mesma Organização:
__ _ _
___ _
54 rriilhões de fumantes americanos são- responsáVeis por
trezentos mil óbtos; na Inglat~rra 28 milhões, cau::mm ce_m
mil mortos, que é o núm-ero de óbtos no Brasil, que terp
36 milhõ_e_s de fumantes.
No mundo inteiro, até o ano z:oou, C]:i.Iiilhentos milhões
de pessoas poderão morrer em conseqüência do tabagismo,
não só fumantes, mas também pessoas que ficam expostaS
ao ar contaminado.
É um quadro~ para quem se preocupa Com a saúde;principalmente para quem é médico, simplesmente dantes_c~·- tétrico.
A Caniapnha de Combate ao Tabagismo, naquela época,
tinha sérias implicações econômiCas. Em 1981, o Brasil era
o 49 maior produtor de cigarros e o·segunQo maior exportador
de fumo do mundo. A indústria do fumo- tornar-se o maior
contribuinte do_ IPI, com 37% do Imposto sobre_ Produtos
Industrializados, seguindo de perto pela indústria de bebidas
e a de automóveis. Em 1983, o governo arrecadara, em poucos
meses, mais de 500 milhões de dólares com o imposto sobre
a comercialização do cigarro.
- ·
Mas, por outro lado, o tabagismo el-a responsável por
cem mil óbitos, a hospitalização de dezenas de milhares de
viciados, pela perdas do absenteísmo ao trabalho, a poluição·
ambiental, além do custo de oportunidade da cultura do fumo
em detrimento da cultura de alimentos, necessária ao sustento
da população, num pafs em que ainda se morre de fome.
Diante destes dados, aPós uma campanha de conscientização interna das autoridades, levadas a efeito por médico,
cientistaS_e pesquisadores de algumas universidades, e cito
aqui o-Dr. Rosemberg, Professor de Tisiologia e Doenças
Pulmonares da Faculdade de Medicina da PUC, em seu livro
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"Tabagismo, um Séfio Problema-de Saúde'\ o Governo brasileiro, em- 1986, instifuiu no Ministério da Saúde o Grupo
Assessor para o Controle do_:rabagismo no Brasil, que elaborO!:! e est_á assessorandq o Programa Nacional de Combate
ao Fumo, que é reflexo da ação conjunta _da Div_iE!~ Nacional
de Pneumologia Sanitária e da Divisão Nacional de Doenças
Crónico-Degenerativas, do referido ministério.
Este grupo assessor, do qual sou Presidente, é composto
por pessoas_ da mais elevada categoria, nomes da mais elevada
expressão nos se tores que representam, a maior parte do setor
de saúde, mas temos também representantes da Ordem dos
Advogados_ ctO Brasil, do órgão de Cultura do Grupo, da
Associação Brasileira de Imprensa, Ministério da Educação,
e até da área evangélica e religiosa.
Forma os seguintes os membros inicialmente designados:
Antonio. Pedro Mirra, :gdmundo Blundi, Geniberto_Paiva
Campos, Germano Gehardt Filho, Guaracy da Silva Freitas,
Jaime Santos Neves, José Rosemberg, Luiz Carlos Romero,
Maria Goi"etti Pereira Fonseca, Mário Rigatto, Paulo Roberto
Guimarães Moreira, Pedro Calheiros Bonfim, Regina Celia
Nogueira, Roberto Azambuja, Thomaz Szego, Vera LúCia
da Costa e Silva, Vitor Manuel Martinez e quem nos fala
neste momento, tendo sido eleito Presidente do Grupo.
Este grupo elaborou o seu primeiro Trabalho intitulado,
''Tabagismo e Saúde", e que teve a colaboração entusiática,
em sua distribuição, de várias instituições_ çle âmbito !l:acional
e regional ligadas ao setor saúde, como o Conselho_ Federal
de Enfermagem, os Conselhos Regionais de Medicina, a Campanha Nacional Contra o Câncer, da Sociedade Brasileira
de Oncologia Clínica, SoCíedade Brasileira de Pneumologia
e Tisiologia, Sociedade Brasileira d~Pediatria. Todas motivadas pela convicção de que a campanha contra o tabagismo
poderia ser um meio eficiente parã conter enfennídades como
o câncer e doenç~s pulmonares, áreas em que atuam tentando,
às vezes inultilmente, salvar a vida de pessoas afetadas por
estes terrfveis males, como o câncer de pulmão.
A partir deste programa e das campanha contra o tabagismo, nos _quais estoU engajado há muitos anos, e cito que
somente a partir de 1980, da tribuna do Senado fiz mais de
cem discursos que distribuí, participando de inúmeras conferências e reuniões, promOvendo ampla distribuição de publicações, é gratificante sentirmOs Os restilf8.dos positivoS que se
tem alcançado.
Esta cruzada contra o tabagismo, que inicialmente parecia
até certo ponto um tanto quixotesca, como a relembrar a
fragilidade do célebre, idealista e irreqUieto cavaleiro com
sua lança contra os moinhos de vento, tão arraigada, culturalmente, estava o hábito generalizado de fumar no Brasil.
Em 1981, apresentei o Projeto e Resolução n"' 53, que
proibia o uso-dO "fumo em dependências do Senado, especialmente do Pl~nário. Este projeto, com parecer favorável, e
subscrito por mais de sessenta senadores, sumiu, depois descobri que foi misteriosamente arquivado.
Mas a partir do primeiro Dia Nacional de Combate ao
Tabagismo, a cada 29 de agosto, e de todas as organizações
que vêm surgindo dentro dos objetivos da extraor~inária mobilização nacional contra o tabagismo, como o Com1tê Coorde~
nadar do Controle do Tabagismo no Br~sil, já sentimos, para
alegria nossa, importantes medidas concretas que vêm sendo
tomadas, a nível de ministério, como portaria específica proibindo a propaganda do cigarro e seu uso em certos locais
e circunstâncias, leis estaduais, como a da Assembléia da Bahia, proibindo em suas dependências o uso do fumo.

\
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Entretanto os resultados mais surpreendentes e alvissareirOS são aqueles obtidos pelo processo de conscientização,
principalmente dos não fumantes que passam a rejeitar sitUações de contágio que lhes- prejudiquem. A população consciente Já hão aceíta o-tabagismo indireto, lstO é respirar _a
fumaça de quem fuma.
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de fatos submetidos a comissões de inquéríto não passa do
limite intramui"o~ d~ _G_ongresso. Ora são circunstânCias polítique-·deteiiitinam o sufocamento das conclusões de uma
CPI, ora também motivaçõ_~s políticas ensejam a inação dos
9rgãos que podem e devem agir no desdobramento-punitivo
do que aqui foi- apurado; Ora -é O própriO desiltferc!-sse da
Já é raro as pessoãs fuinãrem Dos elevadore_s?_nos teatros,
irtlptehsa, que não divulga um trabalho dessa natureza, tornandO-o alheio ao -conheCimento do públicO.
cinemas, em
Neste caso, entretanto, tudo e todos conspiram em favor
recintos predominanteme11te de___n~o funtante~s, em ambientes
fechados. Já paira- uni cerfô- conStrangirriêrii'ó Sdclarentre- óS
da plena eficácia da CPI da Previdência.
O relatório final demonstra que todos os aspectos, não
que fumam em público. As pessoas mais educad~s, qu~ndo
em grupo, já consultam se incomoda fumar. o- pãJ:.n!Stãpanffe- só os relacionados aO escândalo das fraudes, mas aqueles pertitado com alertas contra os malefíciOS do fumo. As pessoas nentes às falhas do sistema preVidenciário, merecedoras de
que não fumam, num gesto de solidariedade, tentam CcinvenR correçõeS urge~!~s_, _~'?_ram d~_ví~a_m~nte examinados e apont'àCIOs.
--cer amigos e parentes a deixarem o vício. ~ ---- ~- _- --- -- -_
A realidade é que a campanha, antes antipática, e consi-Nas coilclusões estã-o resSatiãdãS ã ienerciiização da oCorderada por alguns inviáVel, vai, aos poucos, se tornando uma
réncia de fraudes em todo o território nacional e a impunidade
bandeira da sociedade.
das milhares de pessoas que as praticaram e a praticam. SubliPodemos até dizer que o fuiil.ar~-ãnles-üiifCharme, um
nha-se o lamentáVel comprometimento, passivo ou ativo, de
gesto de maturidade e afirmação, um hábito que dav~ uma m embros do Ministério Público Estadual e de juízes do Estado
aura de vitória e ·sucesSo""' holiudiano, hoje parece "cafona", do Rio de Janeiro. Também da parte de advogados, integrancomo num cartaz que vi, distribuído pelo miniStério:- ,----tes:"í>oitantõ; deSse expressivo segmento profissional qUe, nos
Senhores e Senhoras participantes, o mundo e a- humani- termos do art. 133 da Constituição de 1988, passou a considedade evoluem pelas idéias que predominam, pela criatividade rar-se indispensável à administração da justiça.
por elas inspirada. Esta é uma reunião para estirdo~- debafe - - No capítulo das recomendações, destacam-se, no relatóR
e reflexões.
- -------------if9~ =a- _néc_~SS!_9a9e_ de -~uda~·ças ~rgentes na legislaç~9 previ-Todos nós ·que batalhamos nesta cruzada humanitária denciárfa, na administração de pessoal. na pfofissionalização
em favor dos nossos compatriotas, em favor da saúde do povo ~~ __ ger~nc_ia, na __~nformatizaç~o__eficiente e na iiitrodução de
brasileiro, contra ã.s enfeirilidades que vitiiham ptemãturaR mecanismos voltados para auditorias permanentes. DeuRse
mente nossos concidadãos, esperamos que nesta reunião sur- êitfase ao problema dos recursos destinados à previdência
jam conclusões e propostaS que póssani fortale"cer o Programa social.
Nacional de Corilbate ao Tabagismo, pois milhões de brasiFeito o diagnóstico e apreSentado o prognóstico, St: PreSileiros, carentes de meios de substância, como leite, pão, rouR · dente, é precisO" q·ue-essa CPI, que cada um de nós congresR
pas, escola e, de um modo geral alimento essencial, estão sistas não consideremos que o trabalho está encerrado. É
a clamar. "Não plantem fumo, precisamos de alface, feijão, indispensável ir adiante: cobrar, fiscalizar e denunciar. Isto
arroz, milho, cenoura, tomate, melancia, melão,·goiaba, man- é-o que devemos objetivar permanentemente, para que nosso
ga, laranja, tangerina, umbu, jaboticaba''. Nãç _nos q~ixe~ esforço tenha u{tl- mínimo de reçompensa, pelo reconhecimorrer de fome. Já temos doentes demais! Ame a vida sem mento de toda a nação.
Ao término dos trabalhos da CPI, o ilustre relator declafumar.
rou à imprensa que ele, pessoalmente, estaria atento para
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con- o cumprimento de todas as providéncias aprovadas pela comiscedo a palavra ao nobre Senador Jutahy M.;;tgalhães.
'são. E o que o Brasil espera dele e de todos nós, a fim- de
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA.-Promincia que se tome letra viva a mensagem final do relatório, quando
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, há propugna pelo resgat~ da dignidade_ da Nação, "profundapoucos dias, foram concluídos os trabalhos da ComiSSão Parla- mente afetada por tanta vilania: e corrupção".
Minhas preocupações se justificam, Sr. Presidente, por
mentar Mista de Inquérito destinada a investigar irregularidades na Prevídéncia Social, presidida pelo ilustre Senador ser essa a 19~ Comissão Parlamentar de Inquérito organizada
Amazonino Mendes e tendo como Relator o ilustre DepUtado no âmbito do Congresso Nacional para apurar a profundidade
-do mar de lama em que navega a previdência.
Maurílio Ferreira Lima.
. Tudo começou há quase meio século~ e"iri 1947, -quando,
Indiscutivelmente, essa CPI teve o mérito de trabalhar
sobre um fato que esteve e continua na ordem do dia do por solicitação do então Deputado Café Filho (PSP - RN),
noticiário da imprensa, sob o impacto de uma opinião piíblica foi instalada a primeira CPI, que investigou o sistema de arrejustamente revoltada. 0-tiaballio de iDvestigaÇãO pàrlamentar cadação e a aplicação ·das reservas dos institutOs de pensões.
Depois dela, vieram mais 18 comiss6es sobre a Previdência,
foi célere, eficiente e competente.
- -17 na Câmara e uina no Seriado Federal.
Resta saber se será eficaz.
A CPI há pouco concluída no Congresso Nacional foi
Com essa dúvida, não estou derramando pessimiSmo- so·
bre a semente de moralizaçãO e p-u-nição lançada por essa ~_única que reuniu deputado-s e senadores. Vale ressaltar que,
CPI. Nem estou sendo derrotista quanto a resultados prátiCOS das 19 CPI instaladas até hoje, apenas nove conseguiram finalizar os seus trabalhos. O último relatório foi elaboradO em
do inquérito parlamentar.
Quero, sim, conjecturã.r sobre a coricretização das provi- 1982~- por solicitação do nobre Senador Humberto Lucena,
atual Líder do PMD B nesta Casa. O rehitório apontou fraUdes
tiências, recomendações e medidas· aprovadas pela CPI.
Sabemos, St. Presidente e Srs. Senadores, que, na grande na concessão de benefícios-e na aplicação de recursos previR
maioria das vezes, o esforço dos Parlamentaies-riliDv-estigaÇãO denciários, mas a corrupção contínuou de maneira-desenfrea-
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da. É importante dizer, igualmente, que as comissões pa~la
mentares de inquérito -não conseguiram trabalhar a curto prazo. Por exemplo, a última CPI sobre a Previdência só enCaminhou seu relatório--final ao plenário em 1989. Q_ rel_atóriofoi remetido ao Tribunal de Contas da União (TCU). Como
já salie_n.tei, o Congresso Nacional encontra-se outra vez diante

de um grande de_safio_. _$e__as_18 _ ç;Qm_iss.ões parlamentares de
inquérito não conseguiram impor novos rumos à Previdência,
espera-se que essa seja capaz, pelo menos, de exigir-das autoridades competentes o fim definitivO -da roubalheira e <;la vergonheira de _que está impregnada. Não podemos nos esquecer
de que, se tudo te_rmina_r com_o daspu_tras_yez~es, sem puriiÇão
dos culpados, sem o aparecimento dos verda_d.eiros responsáveiS pela corrupção, a população ficará 3.1rida mais decepcionada, o Congresso Nacional _mais desacreditadp e a çlasse
política sairá- dtesffioralizada.
Faço esta afirmação por constatar que a população equivocadamente virá a responsabilizar a nós se as punições não
forem efetivadas, afirmando que mais uma vez foi feita uma
CPI sem resultados positivos. Imaginam que também nos cabe
o direito-obrigação de punir os culpado_s, quando, na realidade, nos compete encaminhar ao Ministério Público nossas
conclusões e sugestões, para que daí surja o processo judicial,
cabendo ao Judiciário o julgamento e a punição se for este
seu entendimento. Nesta etapa conclusiva não cabe ao Legislativo decidir, mas apenas acompanhar o andamento do processo. Sem resultados con_t_undentes, estará cristalizado o incentivo à fraude e à iniplinidade, que assusradOramente vein
aumentando no Brasil. Noss_o povo não suporta mais tanta
inversão de valores e ta_ota falcatrua ~xplodindo por toda parte. Apesar de tudo, ainda encontramos urna população trabalhadora e honesta, embora pobre, sofrida e explorada em
sua boa fé. Mas, eu pergunto, Sr. Presidente:. Até quando
se poderá contar com essa docilidade, com essa aparente resignação do nosso povo, diante de tantas injustiças a que eStá
submetido? É _essii população, desrespeitada pelos poderosos
em seus direitos elementares, que sustenta o País e cria as
suas riquezas. Ela é sempre tratada de maneira vil e indiferente
e é a vítima direta da _corrupção existente. É o seu mingua_do
salário que constitui pa:rte- substancial das contribuições. São
trilhões de cruzeiros arrecadados e desviados para os bolsos
da máfia do colarinho branco que atua no setor. É preciso
que se estabeleça uma nova ordem interna e uma~ J?.:9V~a _imagem
do Brasil. É chegada a hora de se apagar definitivamente
da mct:J.te do nosso povo e do julgamento de outros povos
a triste fama de que somos um país de ladrões e de irresponsáveis._Tanto a_CPI Qo Poder L~gislativo quanto a Comissão
do Executivo estão hnbu!das de poderes para atingir os seus
objetivos-; no caso da CPI, apontar os caminhos__a seguir;
e no caso do GovernQ_ pavimentar esses caminhos e contribuir
para que haja uma mudança de comportamento. Apesar de
tudo, não_ são caminhos fáceis de ser trilhados~ O próprio
Governo_ perde a cada dia a sua credibilidade perante o povo.
A bem da verdade, ele é o primeiro responsável pelos desvios
de somas fabulosas d? previdência, ao mesmo tempo em que
várias empresas estatais encabeçam a lista dos maiores devedores. É o peso da responsabilidade de um_ lado e o çrt;:;scente
custo dos erros, do outro.
Se não houver um freio à corrupção e -à fraude, a sociedade inteira mergulhará de vez na decadência moral. A lei
precisa ser cumprida e a Constituição respeitada em nosso
País. Não se pode mais esconder, Sr. Presidente, Srs. SenaÇo.res, que o Brasil está à beira da desmoralização completa.
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Faz inuito tempo que não se passa um dia sem que se revele
um nOVo taso de imoralidade administrativa -ou mais riovídaçles -cho_cantes em casos jà conhecidos_. U~ dia é o es-cândalo
do café, outro dia é o escândalo da soja, depois é o escândaio
do m_ijho, da carne, do mercado financeiro, da Petrobrás e
da Previdência. Já se anunciou o do leite e agora já eS{affios
vivendo o escândalo das vantagens concedidaS aos empreiteiros. O escândalo da Previdência Social começou ~om a
denúncia na Câmara de 350_ "marajás" recebendo pensões
milionárias. Houve muita precipitação nessa denúncia, mas
a lista foi a ponta de um iceberg que aos poucos-foi revelando
reais escândalos e abrindo um verdadeiro esgoto a cêu aberto,
envolvendo empresas estatais, médicos, funcionáriós, advogados, procuradores, o próprio Judiciário e o Ministério Público,
acusado pelo relator da CPI de omissão por na.o ter acompanhado os relatórios feitos e p01·- não ter tomado iniciativa
firme em decretar a prisão preventiva· de 50 indiciados__Cótn
provas evidentes de atas criminoSOs de corrupção pratiCados
cóntrã: a-Previdência.
-No que se refere ao _Governo, eleito pelo voto diretO
depois de qüase um quarto de século sem eleições, parece

que está perdendo substância, apOio popular e não dispõe
de base política segura de suStentação. Ele continua utilizando
os mecanisinos da publicidade, através dos quais imagina poder continuar manipulando indefinidamente a opinião pública.
Em meio a tantas promessas feitas e rião cumpridas e a tantos
escândalos, a indignação popular mostra-se cada vez maior.
D_ecorridos apenas pouco mais de 13 meses de mandato, de
um total de 60, não se pode deixar de reconhecer que o Governo-- ainda dispões do fator tempo para se recuperar e se
reconciliar com a população. Até hoje, porém, ele ainda não
encontrou esse caminho da recomposição. Seja como for,'não
deixa de surgir para si mais uma chance.
A decomposição organizada e muito bem orquestrada
do sistema previdenciário exige uma intervehção corajosa nao
só da Justiça, como também do próprio Congresso e do Governo, para ser capaz de deter a voracidade da corrupção. Se
o propósito fOr mesmo o de acabar com o círculO vicioSo
da dilapi_dação do dinheiro público, do desvio de recursos
do sisterila; o de !ll-Oralizar a sua gestão e o de controlar
a fraude no pagamento dos benefícios, o recomendáVel é que
o -ooverno não recue jamais nessa "gUerra", até a vitória
~final. O ~gder Judiciário deve empenhar-se a fundo para pu !li r
-os vei'dã.deiros culPados. O trabalho coordenadO, em fmição
das c_onclusões da_ CPI, permitirá construir caminhos decisivos
para chegar-se à moraliiação. Por -outro lado, o Governo
poderia, ainda, realizar uma auditoria realmente profissional
no íD.tCriór do sistema e estabelecer, a partir daí, um controle
permanente e mais seguro da aplicação dos seus recursos,
dos gastos efetuados ao longo de cada ex~rcício e o conhecimento detalhado do número de beneficiários.
- -- Temo~ de tomar multo culd3do coin -a posição que começã
a aflorar em meio ao escândalo, que é de que a Previdência
é incompetente, fracassoU. redondamente no Brasil, não tem
mais solução e por isso precisa ser privatizada para se tornar
rentável e cumprir o seu verdadeiro papel. Essa_ posição é
não s.6 inco_rreta como perigosa, nociva aos interesses dos
beneficiários e diversionista, nO sentido de querer desviar o
assunto para a esfera que sustenta a tese do Estado incompetente. Além disso, procura também beneficiar os verdadeiros
culpados, propondo a privatização e não a reestruturação,
em novas bases, do sistema como todo. Esta tese só beneficiar.ia o grande capital, o lobby, os iritermediários que podem
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facilmente _se confundir com os próprios autores do escândalo
ORDEM DO DIA
e deixaria impunes, pela décima nona ·vez, os verdadeiros
culpados. Não é por aí, Sr. Presidente, Srs._ Senadores, que
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
se resolverá o estouro nacional do sistema previdenciário como
N• 30, DE 1991
muítos querem.- Os defensores desse caminhO estão logica~
mente instalados no seio das_ empresas privadas interessadas
(Em regime de urgência, nos termos do
no negócio, no interior do próprio Governo, em postos-chave
art. 336, c, do Regimento Interno.)
dos meios de comunicaç_ão do país e dentro do_ próprio ConVotação, em turno único, do Projeto de Lei da Cãmara
gresso Nacional. A eles não interessam as possíveis boas intenn• 30, de 1991 (n' 588/91, na Cruia de origem), de iniciativa
ções da CPI, o cumprimento de sUas_ orientações se forem
dO Presidente da República, que _disciplina a transação nas
corretas, nem tampouco. os eventuais esforços de setores do
Governo que caminham em direção oposta ao desejo da priva- -causas de interesse da União, sua~ autarquias, fundações e
tização. Na verdade, o que tem determinado_a desmoralização empresas públicas federais, dispõe sObre a fnterve.nção da
União Fede_ral Jfas _causas_ em que figUrarem como autores
da Previdência é a própria legislação viciada._ Uma legislação
os
réus entre administração_ indi_x:~_ta, regula os paga~entos
que deixa brechas importantes para a proliferação dos crimidevidos pela Fazenda Pública, em virtude de s_entença judiciánosos e que é amparada em critérios exclusivamente corporaria; revoga a Lei n~ 6.825, de 22 de setembro de 1.980, e
tivos. É _uma legislação que deixa realmente escancaradas as
dã
outras providências, tendo
portas dos cofres aos corruptos. Assim, o dinheiro que era
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário, da
reservado para prestar assistência médica aos contribuintes,
-, -.para amenizare tranqüilizar a iiiatividade, pela aposentadoria, - Comissão
de
Constituição,
Justiça e Cidadania.
dos trabalhadores, para tornar exemplar a sua burocracia,
desaparece como num passe de mágica.
2
Vale ressaltar, Sr. Presidente, que, no exercício de 1990,
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
o orçamento da Previdência foi da ordem de 2,1 trilhões de
N• 8, DE 1988
cruzeiros e que o próprio Governo foi o respon-sável, com
effi
turno
único, do Projeto de Lei da Câmara
Votação,
a ausência de fiscalização do Congresso Nacional, pelo desvio
no
8,
de
1988
(n'
409/83,
na Casa de origem), que altera a
de recursos desse orçamento, da ordem de 900 bilhões d_e
cruzeiros, o·que correspondeu a mais de 40% de todo o mon- Lei n~ 6.939, de _9 de setembro de 1981, que trata o regime
tante .. Simplesmente, o Gove_rno encampou esses recursos, sUmário de Regístro e Arquivamento no Registro do ComérciO, terido
~
gastou a seu bel-prazer e não restituiu um centavo. Na CPI
PARECER,
sob n' 169, de 1991, da Co-missão
_
que investigou as fraudes, especulou-se que_a sangria de recur- de ConStituição, Justiça e Cidadania, pela constituciosos até o final do ano de 91, novamente pelo Governo, atinja
nalidade, juridiCidade, e no mérito favorável.
a soma de 3 trilhões de cruzeiros, quantia que_ será superior
a todo_o orçamento de 90. Mais uma vez, o Congresso Nacional
3
poderá aparecer como cúiiiplice dessa irregularidade. TodaPROJETO DE LEI DA CÂMARA
via, ainda existe uma esperança para que o dinheiro da Pre.viN• 40, DE 1990
dência não continue sendo desviado para outros fins. O Con_ Votação, em turno único, do Projeto de_ Lei da Câmara
gresso Nacional, que até hoje tem sido complacente, por omissão, com essa prática, pode impedir, na disCuSSão sobre _o ~·__40,de 1990 (n' 7.505/8~, na Casa de .origem), de iniciativa
orçamento da União para 92, que deverá começar no segundo do ~restdente da República, que autoriza o Departamento
semestre, na Comissão Mista de Orçamento, que o Governo NaciOnal de OJ;lras Contra as Secas - DNOCS, autarquia
continue a desviar os seus recursos. Em minha opinião, agindo vincul.ada ~o Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos
dessa maneira, o Congresso contribuirá efetivamente para de Irngaçao, a _d_oar o imóvel que menciona, sitUado no Munisalvar a Previdência e se fãzer respeitar perante a sociedade. cípio de_Coremas, Estado da Para1ba, tendo
PARECER.; sob n• 116, de 1991, da Comissão
Caso contrário, contiriuará sendo partícipe do processo de
- de AssUntos Económicos, favorável ao projeto, com
desmoralização do País, por conta da corrupção, da impunidade e dos grupos inescrupulosos que, em se aproveitando a Emenda n~ l~Ç,AE, de redação.
do caos, pensam auferir polpudos lucros com a privatização.
4

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Congresso .I:'Jacional não
pode perder esta oportunidade histórica de contribuir decididamente para entregar ao povo brasileiro, pela primeira vez,
um sistema de assistência e de benefícios honesto e eficiente.
Cabe a nós, Senadores e Deputados, uma parcela ponderável
do trabalho de se efetivar, na prática, a conquista desse caminho. O povo brasileiro precisa de mais respeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Não
há mais oradores inscritos, _
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar Os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de am_an_hã a seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 377, DE 1989
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n"' 377, de 1989,_ de autoria do Senador Fernando Henrique
Cardoso, que altera dispositivos da Lei n~ 3.071, de 1~ de
janeiro de 1916, e do Decreto-Lei n~ 4.657, de 4 de setembro
de 1942, e dá oútras providências, tendo
PARECERES, sob n•' 362, de 1990, e 96, de 1991, da
Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, 19 pronunciamento: sobre o projeto (em fase de apreciação terminativa),
pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, favorável;
2~ pronunciamento: sobre as emendas apresentadas de acordo
com o art. 235, II, c, do Regimento Interno, favorável.
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PARECEKN'4, DE 1991
Discussão, em turnO único, do Parecer n9 4, de 1991,
da Comissão de FisCã.lização e·Controle, concluindo, ao examinar o Aviso n9 431-SP, de 1984, que o processo de privatização
da Companhia Fábrica de Tecidos Dona Isabel foi conveniente
e oportuna e não trouxe nenhum dano ao patrimônio público.
6
PARECER N' 92, DE 1991
DisCUSsão, em turno único, do Parecer n" 92, de 1991,
da Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania, proferido
sobre a Indicação n" 4, de 1990, de au_!oo!ia do Senador Jutahy
Magalhães, concluindo que o Ato no:> 14/90 da Corriissão Dite~
tora não viola as prerrogativas asseguradas constitucfonalmente aos parlamentares, salvo quanto ao seu art. 19 que deve
ser substituído por outro de maior abrangência.
7
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ATOS DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE N9 570, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso c;le suas a~ri_b_lJ.~~
ções-regimentais e regulamentares e de conformidade com
a delegação de competência que lhe foi ol:ltorgada pe_lo Ato
da Comissão Diretora no:> 2, de 1973, Ç.e acordo coro o d1spost~
no artigo 243, § 29 , da Lei n' 8.112, de 1990, no Ato da
Confissão Di"rerora n" 1, de 1991, e tendo em vista o que
consta do Processo n' 001.893/91-2, resolve nomear LILIO
CHAVES CABRAL, Analista Legislativo, Área de Processo
Legislativo, Classe "Especial", Padrão lll, dÕ Quadro P~rn:á
nente do Senado Federal, para exercer o cargo,_em com1.ssao,
de Assessor Técnico, Código SF-DAS-102:3, do _Quadro de
Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Ga~inête do Senador Esperidião Amin.
_
Senado Federal, 24 de junho de 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N9 571, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso-de suas atribu!ções regimentais e regUlamentares e de conformidade com
a delegação de competência que lhe foi outorgada pe_lo Ato
- da Comissão Diretora n" 2; de 1973, de acordo com o dtsposto
no artigo 243, § 29, da Lei n' 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora no:> 1, de 1991, e tendo em _vista o q1:1e
consta do PrOcesso no:> 010.926/91-7, resolve exonerar GUILHERME DE OLIVEIRA CAMPOS, do cargo, em cernis'
são, de Assessor Técnico, Código SF-DAS-102.3, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, a partir de 18 de junho de
1991.
Senado Federal, 24 de junho de 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.

PARECER N'173, DE 1991
Discussão, em turno único, do Parecer n<? 173, de 1991,
da Comissão de Constitúlção, Justiça e Cidadania, sob~e ~on
sulta formulada pelo Seriador Magno Bacelar a respe"itó da
interpretação do § 3<:> do art. 5<:> do Ato _das Disposições Constitucionais Transitórias, cóífdu1ndo que o texto objeto da consulta aplica-se a-os titulares de mandato parlamentar em 5
de outubro de 1988 que tenham sido eleitos vice-prefeítos -na eleição realizada a 15 de novembro do mesmo ano, o~ .
quais se convocados a exercer a função de prefeito, não perderão o mandato parlamentar.
8
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 11, DE 1991
PORTARIA
(Incluída em Ordem do Dia nos termos
do art. 358 do Regimento Interno.)
N' 26, DE 1991
O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso_ de
Altera a redação do § 3' do art. 57 do_§ 49 do.art. 66
suas at!ibuiçõeS- feginleTitais e . telldO em viSta· o diSPOsto no
do § 3e do art. 68 e do art. 166, caput e seus §§1' e 2'
da Constituição Federal. (1' signatário: Senador Alfredo Cam- artigo 574, § 6~, do Regulamento Admini~~r~tivo, resolve,
prorrogar por 30 (trinta) dias, o prazo para a realização dos
pos).
trabalhos da Comissão de Inquérito inStituída pela Portaria
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está n 9 6, de 1991.
encerrada a sessão.
-Senado Federal, 17 de junho de 1991.- Senador Dirceu
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 minutos.)
Carneiro, PrimeirO Secretário. ·
· ·
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 98• SESSÃO, EM 25 DEJUNHO DE
1991
.
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Aviso do Ministro de Estado da Infra·Estrutnra

- N9 288/91, encaminhando esclarecimentos presta~
dos pelo Ministério da Infra-Estrutura sobre os quesitos
constantes do Requerimento n' 162191.
1.2.2- Aviso do Ministro da Economia, Fazeoda e
Planejamento
- N9 569/91, e"ncamínhando esclarecimentos prestados pelo Ministério da Economiã., Fazenda e Planejamento
sobre quesitos constantes do Requerimento n<:>-160/91.

1.2.3 -·Leitura de projetos
- ProJeto de Lei do Senado nço 240/91, de autoria
do Senador João Rocha, que fixa noimas para a ã.Quisição
da merenda e do material escolar e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n' 241/91, de autoria
da Senadora Marluce Pinto, que estabelece prazo para
a elabOração do Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social e dá outras providências.
-Projetei de Lei do Senado n' 242/91, de autoria
do Senador Gerson Camata,- que-âetermina a liberação
dos cruzados novos vinculados ao Fundo de Defesa da
Economia Cafeeira "- FUNCAFÉ, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado no;> 243/91, de autoria
da Senadora Marluce Pinto, que altera dispositivos-da Lei
n' 5.682, de 21 de junho de 1971 - Lei Orgânica dos
Partidos Políticos. _
-Projeto de Lei do Senado n' 244/91, de autoria
da Senadora Marluce Pinto, que prOfóe a exportaÇão de
pedras preciosas e s~mipreciosas in oatura.

-Projeto de Lei do Senado n 9 245/91, de autoria
do Senador Fra:o_cisco _R_oll~mberg, que dispõe sobre a transferência de titularidade de contas e depósitos denominados em cruzados novos.
_
-Projeto de Lei ~do Senado n• 246/91, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que altera a redação do art.
334 do Código Penal Brasileiro, cominando penas diferenciadas para os crimes de contrabando e de descaminho.
1.2.4- Requerimentos
320 a 328/91, de autoria do Senador Eduarçlo
Suplicy, solicitando dos Srs. Ministros do Ti"abalho e Previdência Social; da Infra-Estrutura (2); da Educação; da Secretaria de Desenvolvimento Regional da PreSidência da
República; da Agricultura e Reforma Agrária; da Economia, Fazenda e Planejamento (2); e da Ação Social,infofmações que menciona.
- N' 329/91, de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
solicitando do Sr. Secretário~ Geral da Presidência da República informações que menciona.
-No;> 330/91, de urgência para a discussão e votação
em 2<;> turno, do Projeto de Resolução n 9 17/87, que institui
o Museu. Histórico do Sen~do Federal e dá outras providências.
- N9 _331191, de autoria do Senador._Lavoisier_ Maia,
-solicitando licença para afastar-se dos trabalhos da Casa,
_no período de 9/7 a 10/8 do corrente ano. Aprovado.
1.2.5- Comnnleações da Presidência
_.:..:.Deferimento do Requeriineilto n"' 318/91, de autoria
_
- do Se_nador F:'emando Henrique CardosÇ>.
---------=-Deferimento, ad referendam da Comissão_Díre_tora, em 24 do corrente, dos Requerimentos n 95 303 a 310,
de 1991, de autoria do Senador João Rocha.
............._Deferimento, ad referendam da COmissão Diretora, em 24 do corrente, dos Requerimentos_ n9s 315/91, de
autoria do Senado Eduardo Suplicy, e 317/91, de autoria
do Senador Jutahy Magalhães.
~ ~ N•'
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EXPEDIENTE
CI!IITRD ORÁPICO DO SBNADO PEDEIL\L
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
I•preao IOb rc~pouabilidade da Ma. do Seudo Federal

PASSOS i'OIUO
Dire1or.Qeral do Seudo Federal
AOACIEL DA SILVA MAIA
Dire1or &eneivo

ASSINATIJRAS

CARLOI HOMERO VIEIRA NINA
Díretor Adllilliltn.tivo

LIRZCARLOS DE BASTOS
Díreeor bdatrial

Scmcstral ··-··-··-·-·-·-·-·-·-·----··----·-·-·---··- Cr$ 3.519,65

PIDRIAN AUGUSTO OOUilNHO MADRUGA
DireiOr Adjuto

Tiragem 2.200 "'emplarc:a.
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1

1.2.6- Discurso do Expediente
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Complemen-

tação de resnoc::.ta a pedidO de i~õrmações, f~rmula~ó po_r

S. Ex• ao
.. ério da Ecomomxa, que estana com msufxciência de dados. Requerimento de i_nformações de ~u~o~a
de S. Ex~ sobre atividades das entidades de prevtdenCia
privada que especifica.

'

1.2.7- Comunicação d·a Presidência

Devolução ã Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em obediência ao disposto na Resol~.:~ção n~" 13/91,
do Projeto de Resolução n~' 42/91, apresentado como conclusão do Parecer n' 193/91.

1.2.8 - Requerimentos
- N•' 332 e 333, de 1991, de autoria do Senador
Humberto Lucena, solicitando ao Ministro da Economia,
Fazenda e Planejamento informações que menciona.
1.2.9- Apreciação de matéria

-Requerimento n' 316/91, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, solicitando que o tempo destinado aos oradores da hora do expediente, em sessão a
ser marcada, seja dedicado a homenagear a memória do
ex-Senador Lino de Mattos, lido em sessão anterior. Aprovado.
1.3- ORDEM DO DIA

Projeto de Lei da Câmara n• 30, de 199l. (n' 588191,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que disciplina a transação ·nas· causas de interesse
da União, sUas autarquias, fundações e empresas públicas
federais, dispõe sobre a intervenção da União Federal nas
causas em que figurarem como autores ou réus entre administração indireta; regula os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária; revoga
a Lei n' 6.825, de 22 de setembro de 1980, e dá outras
providências. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Jutahy
Magalhães. A sanção.
' Projeto de Lei da Câmara n' 8, de 1988 (n', 409/83,
na Casa de origem) que altera a Le1 n• 6.939, ,âe 9 de
setembro de 1981, qJe trata do regime sumário de Registro

1

e Arquivamento no Registro do Comércio. Aprovado. À
sanção.
Projeto de Lei da Câmara n' 40, de 1990 (n• 7.505/86,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República que autoriza o Departamento Nacional de Obras
Cont~ as Secas- DNOCS, autarquia vinculada ao Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos de Irrigação,
a do3r o imóvel que menciona. Aprovado com emenda.
À Comissão Diretora para·-a redação final.
. Projeto de Lei do Senado n'i' 377, de 1989, de autoria
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que altera dispositivos da Lei n'i' 3.071, de }'i' de janeiro de 1916, e do
Decreto-Lei n 9 4.657, de 4 de setembro de 1942, e dá
outras providências. Aprovado com emendas. À Comissão
Diretora para a redação final.
Parecer n'i' 4 de 1991, da Comissão de Fiscalização
e Controle concÍuindo, ao examinar o Aviso n'i' 431-S~,
de 1984, q~e o processo de priv~t_ização__ da Companhia
Fábrica de Tecidos Dona Isabel foi convemente e oportuna
e não trouxe nenhum dano ao património público. Aprovado.
Parecer n'i' 92, de 1991, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, proferido sobre a Ind~cação n 9 ~· de
1990 de autoria do Senador Jutahy Magalhaes, conclmndo
que ~ Ato n9 14/90 da Comiss~o J?iretora não viola as
prerrogativas asseguradas constttuc10nalmente aos parl~
mentares, salvo quanto ao seu art. 1."'• que deve ser substituído por outro_ de maior abrangênCia. Aprovado.
.Parecer n'i' 173, de 1991, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre consulta formulada pelo Senador~
Magno Bacelar a respeito da interpretação do § 3' do art.
S'í' do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
concluindo que o texto objeto da consulta aplica-se aos
_titulares de mandato parlamentar em 5 de outubro de 1988
que tenham sido eleitos vice-prefeitos na eleição realizada
a 15 de novembro do mesmo ano, os quais, se convocados
a exercer a função de prefeito, não perderão o mandato
parlamentar. Aprovado.
Proposta de Emenda à ConstituiÇão n' 11/91, que altera a redação do § 3> do art. 57, do § 4• do art. 66, do
§ 3> do art. 68 e do art. 166, caput e seus §§ 1• e 2• da~
Constituição Federal. Aprovado o prosseguimento de sua
tramitação.
,

i
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1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia

- Redação final do Projeto de Lei da Câmara n' 40,
~e

1990. Aprovada, nos termos do Requerimento n~" 334/91.

~ __
_ -------·--~--Requerimento n' 330, de 1991, lido no Expediente
da presente sessão. Aprovado.
_

A sanção.

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR HUMBERTO LUCENA, como líderRolagem de dívida dos estados e municípiOs: Posicionamento do Executivo Federal nas questões económicas _das
unida,des federadas. Encaminhamento à Mesa de pedido
de informações de autoria de S. Ex~, solicitando ao Ministério da Economia esclarecimentos sobre a rolagell_l_ de
dívidas de estados e municípios e- sobre os processos de
liquidação extrajudiciais dos Bancos Estaduais da }'araíba~
Piauí e Caixa de Minas Gerais.
SENADOR NEY MARANHÃO, como líder_,- Resposta ao Sr. Humberto Luce11a quanto ã posição política
do Presidente Collor nas questões de rolagem de dívidas
dos estados e municípios.
SENADOR MARCO MACIEL- Visita do Presi·
dente Collor aos Estados Unidos da América. Desiãqiie
de pontos fundamentais de entendimen_tos realizados entre
o Brasil e a comunidade financeira, principalmente os
EUA~ Transcrição, nos Anais, do pronunciamento de saudação do Presidente Collor ao Presidente Bush.
SENADOR MAURÍCIO COR!ffiA, como líder Abertura dos seminários sobre revisão conStituciOnal e plebiscito, coordenados pela CCJ.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Transferência
da Dataprev para Brasilia. ·
--SENADOR AMIR LANDO - Conduta e prática
legislativa. Ci"fticas ao Código Florestal, cujos entraves burocráticos prejudica o pequeno agricultor rural.
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SENADOR LOURIV AL BAPTISTA -I".xito da vi·
sita do Presidente Collor aos Estados Unidos da América.
Transcrição, nos Anais, do pronunciamento de saudação
do Presidente Bush, ••compreendemos os defeitos"; do
pronunciamento do Presidente Collor, "O Brasil está fazendo sacrifícios" -publicados em O Estado de S. Paulo,
edição de 19 de junho; e do editorial do Jornal do Brasil,
intitulado "Do outro lado do jardimu, de análise crítica
da missão.
SENA_DOR JUTAHY-MAGALHÃES, pela ordem
-Denúncia de desvio de verba, liberada pelo Ministério
da Ação Social para Salvador - BA.
SENADOR JUT AHY MAGALHÃES -Seminário
"Rio de Ondas-Perspectivas de um Sistemã. Auto-Sustentado de Desenvolvimento Agropecuário do Oeste baiano
-diagnóstico e proposta", realizado em Barreiras Divulgação de documento intitulado "Carta de Barreiras", com
propostas de desenvolvimento regional.
0

•

SENADOR NELSON CARNEIRO - Implementa·
ção do Fundo de Investimento Imobiliário, a fim de reverter o estado de falência do Sistema Financeiro da Habitação
-SFH.
1.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses·
são

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DE COMISSÃO
3- MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA·
NENTES
.
..

Ata da 98~ Sessão, em 25 de junho de 1991
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da

49~

Legislatura

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa,
Dirceu Carneiro e Rachid Saldanha Derzi
As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN·
TESOS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa - :A..mazonino Mendes - Amir Lando
- A?-tonio ~ariz - Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues
- Cid Sab6m de Carvalho - Dãrio Pereira - Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Elcio Álva-res - Esperidião
Ami~- Epitácio Cafeteira- Francisco Rollemberg- Gari·
bald1 Alves- Gerson Catnata- Henrique Almeida- Humberto Lucena -João França -João Rocha -José Fogaça
- Júnia Marize - Jutahy Magalhães -Lavoisier Maia Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha- LouriVal Baptista
- Lucídio Portella - Mansueto de Lavor - Marco Maciel
--::-Mário Covas -Mauro Benevides -Meira Filho-·Moisés

Abrão- Nabor Júniór ~ Ney Maranhão- Oziel Carneiro
- Rachid Saldanha Derzi - Ronan Tito - Ruy Bacelar
-Teotónio Vilela Filho- Valmir Campelo- Wilson Mar·
tins

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão:
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -·-A lista de
presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
SoO-à :Proteção de Deus, iniciamos-nossos trabalhos. .
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
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EXPEDIENTE
AVISOS
DO MINISTRO DE ESTADO DÁ INFRA-ESTRUTURA
N9 288/91, de 19 do corrente, encaminhando esclarecimentos prestados peJo Ministério da Infra-Esti-utura sobre
os qu~sitos constantes do Requerinlento-n'?-162, de 1991,-de
autona do Senador Maurício Corrêa.
DO MINISTRO DA ECONOMIA, FAZENDÂ ~
E PLANEJAMENTO ·
9
N 569/91, de 20 do cbrren~te, eticaminhando esclarecimentos prestados pelo Ministério da EcOnomia Fazenda e
Planejamento_sobr~ quesitos constantes do Req~erimento n"'
160, de 1991, de autoria do Senador Divaldo Suruagy.
. OS~. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O Expediente
lido vat a publicação.
-- ·- Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 1"' Secretário.
~
- ~-=,
São lidos os seguintes: __ _
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 240, dE 1991
Fixa normas para a aquisição da merenda e do material
escolar e dá outras providências.
O Congresso Nacionàl decreta:
Art. 1" O Ministério da Educação fica obrigado a adquirir, exclusivamente na região oride·se· dará a disúibuição ou
consumo, os alimentos e o material escolar a serem fornecfdos
pela Fundação de Assistência ao. Estudante e pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da EducaçãO..:.._ FNDE.
Art. 29 O edital de concorrência, a coleta- OU tomada
de preços especificarã-O com toda a clareza o tipo de alimento
ou do material escolar a ~er adquirido.
_ _______ _
Art. 3' O Dlário Oficial da União publicará, até 3 (três)
dias após a sua realização, o resultado da concorrência, coleta
ou tomada de preços com o nome dos vencedores e os preços
respectivos.
Art. 49 O Ministério da Educaç_ão pub_licará em jornal
diário de grande cirCulaçã-o em Cada estado, até o dia 10 de
setembro de cada ano, a relação dos produtos que irá adquirir
no ano seguinte para cada região, seln omiti! qúalqJ.!ef irifoimação que possa dificultar a participaçélo de concorrentes.
Art. 5~' Será vencedor da conco-rrência-qUem Oferecer
melhor preço por produto ou me-rcadoria licitada e não no
conjunto dos preços.
Art. 6" O Poder Executivo regulamentará esta lei no
praw de 90 (noventa) dias a partir de sua publicação.
Art. 7' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8, Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Determina a ConStitUição brasileira em seu a-rt. 208, inciso VII, que a assistência ao eduCandO, 0.0 ensino fundamental,
se dará através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e amparo à saúde~
O Brasil, por sua grailde e~tells~_2_ tttrr!_t_f)_rial, enco~t_ra
sensíveis- dificuldades no trans-porte de mercadoriaS de \!ma
para outra região do País. Por conseguinte, oiiefa substan.cialmente o lVfnsporte de materiais eScolares e de alimentos
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dos programas do Ministério da Educação, que normalmente
são adquiridos nas regiões Sul e Sudeste do Pafs, para atender
às outras regiões com os recursos do FNDE e FAE.
A descentralização nas aquisições evita:ratambém a ten- dência normal de cartelização ou cartório e posSibilitará maior
circulação dos recursos nas regiões mais pobres do País, exercitando o verdadeiro espírito f~derativo, sem custo adicional
para o MEC.
Incentivará a produção de alimentos cóifipatíveis
com a cultura de cada região, sem perda das proteínas básicas,
respeitando os hábitos regionais.
__ _
Valorizará o mini, pequeno e médio produtor _rural_e
indi:I.Strias do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eliminando
p3Ulatina~ente os desequilíbrios regiOnais, hoje tão _transparentes e nocivos. ··
-A descentralização e a regiorialízação das compras é uma
abertura para a- ínteríorização do desenvolvimento do Pafs
e a oportunidade de proporcionarl!laior capacid(!çie de consumo e geração de novos empregos, que contribuirá para reduzir
progressivamente o êxodo das populações do Norte-Nordeste
para__(_?_-Centro~Oeste, Sul e Sudeste, oferecendo perspectivas
di melhores condições de vida.
O exemplo mais transparente e abéi:-rante que temos hoje,
exclusivamente pela prática da concentração da economia e
da riqueza, é Brasília, projetada por Juscelino para 500 rriil
habitantes no ano~ (dois) mil e hoje, faltando uma década
para atingir a produção prevista, jâ conta com nia"iS de 2
(dois) milhões de habitantes.
- Temos que nos oonscientii:ãr da importância da interiorização, evitando o crescimento dos bolsões de miséria nos
grandes centros, -com óistos financeiros -inuíto altos para a
com unidade e tornando cada vez mais difíceis as- s(iluções
de natureza s·ocial e humana.
O Ministério da Educação fitaf~õ1)riga_ao· a··ad(iuirir na
prória região o material escolar e os alimentos a serem nela
distribuídos.
Estará asSegurada maior publicidade das compras a serem
realizadas e dos resultados das concorrências.
O art. s~, ao determinar que o melhor preço será aferido
por produto, assegurará a participação de pequenos e médios
empresários rurais ou urbanos.
Cremos aperfeiçoar a ação da merenda escolar e da Fundação de Assistência aO Estudante, barateando seus custos
pela regionalização das compras.
Contamos com o apoiõ -nos- nobres congressistas para
o aprimoramento e aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1991. - Senador João
Rocha.
(A Comissão de Educação- decisão terminativa.)

PROJETO DE LEfi>O SENADO N• 241,DE~1991 .
Estabelece prazo para a elaboração do Plano Nacional
de Desenvolvimento Económico e Social e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ O Poder Executivo elaborará, em consonância
com o inciso IX do art 21 da Constituição, o Plano Nacfonal
de Desenvolvimento Económico_ e Social e os planos regionais
de desenvolvi.roento económico ·e social para cada uma das
regiões geoeconómicas e os submeterá à apreciação do Con- _
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gresso Nacional até o dia 30 de outubro do ano em que se
realizar a posse do Presidente da República.
§ 1~' Os planos a ·que se refere este artigo abrangerão
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O Plano Plurianual de Investimento, no item 7 do Anexo
I (Diretrizes e Objetivos Gerais), traça a Politica de-Desenvol-

vimento Regional, apresentando as diretrizes e instrumentos
de atuação e faz referência -aos planos nacional e regionais
~,para a consecução dos objetivos propostos-.
No item 4.6 do Anexo II (Diretrizes e Metas Setoriais),
referente à Secretaria -de Desenvolvimento Regional, estabelece as diretrizes para cada uma das regiões geoeconómicas.
_ _ ó Presidente da República apresentou, no início da sessão
_legislativa do corrente ano, a mensagem de a~_ertura dos trab~
lhos legislativos, e na parte relativa à referida secretaria im;lica
as primeiras aç·ôes previstas para 1991.
Examinando-se esses documentos; ohs€:rva-se qu_~__I].ão
são propriamente planos ou programas, mas diretrizeS ffiu"ito
gerais e_ pouco precisas, daí a razão da apresentação do pre~
sente projeto de lei, cujo objetivo é forçar o Poder Exectitivà-·
a produzir planos mais concretos ·e consistentes, uma vez que
serão sumetidos ao crivo do voto parlamentar.
-Em face do exposto, espero contar com· o apoio-dos Senhores Congressistas para a aprovação -deste Projeto de_ Lei.
_______ _sala_dasSessões, 25 de junho de 1991.- Senadora MarJustificação
Ince Pinto.
A ConstituiÇ-ãO dedica vários de seus dispositivos aos pla(A Comissão de ConstítrTiÇâó;- Justiça e Ciaadánia nos e programas nacionais e regionais- de qesenvolvimento,
Decisão terminativa.)
a exemplo dos seguintes:
"Compete à União ... elaborar e executar planos nacioPROJETO DE LEI DO SENADO N' 242, DE 1991
nais e regiohãis de ordenação do territ6rioe-de desenvolvimeiito'econômico e sociill" (art. 21, IX);
Determina a liberação dos cruzados novos vinculadc~_s
"Cabe ao-Congresso Nacional, com a sanção do Presiao Fundo de Defesa da Economia Cafeeira- FUNCAFE,
dente da República ... dispor sobre todas as matérias de
e dá outras providências.
competência da União, especialmente sobre ... planos e
programas nacionais, regiOnais e setoriais de desenvolviO Congresso Nacional decreta:
mento" (art. 48, IV);
Art. 1\' Fica liberado e convertido em cruzeiros o saldo
"É de competência exclusiva do Congresso Nacional. ..
corrigido dos recursos em cruzados novos pertencentes ao
julgar anualmente as contas prestadas peJo PreSidente
Fundo de Defesa da Economia Cáfeeira ___:. FUNCAFÉ, retida República e apreciar os relatórios sobre a execução
dos com base na Lei n' 8.024, de 12 de abril de 1990.
dos planos de governo" (art. 49, IX);
Art. 2o Os recursos liberados na fonna do artigo ante"Compete privativamente ao Presidente da Repúblirior serão destinados à aplicação iniediata, através do Banco
ca ... remeter mensagem e plano de governo ao Congresso
do BrasiJ S.A., nas seguintes finalidades:
Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa,
I - financialnento à lavoura do café;
I I - financiamento ao cOmércio e- à ·indústria de torreexpondo a situação do País e solicitando as providências
que julgar necessárias ... enviar ao__ Congresso Nacional
fação e moagem.
_
o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes Orçamen§ 19 No caso do inciso I,_os juros serão de 12% (doze
tárias e as propostas de _orçamento previstas nesta Constipor cento) ao ano e- o prazo do financiamento será de 6 (seis)
tuição ... prestar, anualmente, ao Congresso Nacional,
meses quando se destinar à estocagem de produtos, de 12
dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legisla(doze) meses quando se tratar de custeio e de 4 (quatro)
anos, com 1 (um) de carência quando se referir à melhoria
tiva, as contas referentes ao exercício anteriOi''' (art. 84,
XI, XXIV, XXV).
de qualidade e aumento da produtividade.
"Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais
§ 29 No caso do inciso II, o financiamento seiá CôiiCeprevistos nesta Constituição serão elaborados em conso;;- dido para estocagem e aquisfÇãO de produtos, e oS pr~os
nância com o plano plurianual e apreciados pelo Cone encargos financeiros serão os praticados no mercado finan~ro.
.
gresso Nacional" (art. 165, § 4');
"Caberá a uma comissão mista pennanente de senado§ 3\' No caso de financiamento a pequenoS produtores
res e deputados ... examinar e emitir parecer sobre os
ou a cooperativas, os jUros serão de 6% (seis por centO) ao
planos e programas nacionais, regionais e setoriais preãno, respeitado o preçO de equivalência.
vistos nesta Constituição" (art. 166, § 1•, II).
§ 4\' As aplicações previstas neste artigo com recursos
O Poder ExecUtivo, até a preSente data, não submeteu
resultantes da liberação dos cruzarlos novos serão feitas indeao Congresso Nacional o Plano Nacional de Desenvolvimento
pendentemente doS programas em andamento~ que contiriua:m
Económico e Social e nem os planos e programas regionais,
sendo executados segundo as normas e CritéiioS Vigen(e-s.
limitando-se à apresentação anual dos projetas de lei de dire§ 5' O Conselho Nacional dei Café (CNC} apiesentiúá,
trizes orçamentárias e da proposta orçamentária, assim como
no prazo de 30 (trilitã) dias após a- publicação desta lei, ao
do Plano Plurianual de Investimentos para o período de
órgão federal gestor do Funcafé, o Orçamerito dos recursos
liberados frente às aplicações prevísfaS neste artigo.
--1991-95, que se trasformou na Lei n' 8.173, de 30-1-91.

período equivalente ao do mandato do Presidente da República.
§ zo Deverão ser apresentados até 30 de outUbro de
1991 os planos a que se refere o caput deste artigo relativos
ao período 1991-1995.
.
Art. 2\' O Poder Executivo elaborará e encaminhará
ao Congresso Nacional, até o dia-30 de outubro de cada eXercício, o Plano de Ação Governamental Nacional e os planos
de ação governamental para cada uma das regiões geoeconõmicas do País.
Parágrafo único:- O COngresso Nacional aprovará os
planos a que se refere este artigo e o anterior até o dia 15
de dezembro do mesmo ano, podendo emendá-los.
Art. 2~' Esta lei entra em vigor na data de_ sua publicação.
Art. 3\' Revogam-se as disposições em contrário.
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Art. 3• Os estoques de café pertencentes ao Funcafé
serão colocados ã venda sempre que o preço do quilograma
do café torrado e moído ao consumidor final ultrapassar 6%
(seis por cento) do valor do salário mínimo.
Parágrafo único_. A venda a que se refere este artigo
será feita através de leilões semanais cujo volume não deverá
ultrapassar a 60% (sessenta por cento) do total processado
por semana.
Art. 49 O poder Executivo regulamentará a presente
lei no prazo de 30 (trinta) dias contados se sua publica;ão,
ouvido o Conselho Nacional do Café (CNC).
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua_ publicação.
Art. 69 Revogam-se as dispOsições em confrátib.
Justificação
O setor cafeeiro atraVesSá Uma· de suas niáio~s: _çtfses
que atinge desde a lavoura até o setor exportador. A qualidade
do produto está caindo frente aos concorrentes estrangeiros
e o Brasil está perdendo para a Colômbia a posição de primeiro
--- - produtor mundial do café,
A extinção do Instituto Brasileiro do Café (JBC) foi
aplaudida pelo próprio setor cafeeiro, nlas não houve planejamento para a transição. Somente agora as várias -entidades
privadas representativas da lavoura, do comércio" e indústria
e do setor exportador começam a se organizar.
Uma nova legislação deve dar suporte a essa transferência
de responsabilidade incluindo a reformulação do Fundo de
Defesa da Economia Cafeeira (FUNCAFÊ) e sua gestão,
atualmente estruturado pelo Decreto n9 94.874, de 15 de setembro de 1987.
Enquanto isso não acontece~ porém, julgamos inadiável
a adoção de algumas providências para salvar este importante
setor da economia nacional. A administração dos recursos
retidos em cruzados novos - estimados em dez bilhões de
cruzeiros - , com a participação dos próprios beneficiários,
será importante para salvar o setor cafeeiro e poderá servir
como medida preliminar para a sua autowregulação.
O Fundo de Defesa da, Economia Cafeeira foi restabelecido pelo Decreto Lei n9 2.295, de 21 de novembro de 1986,
com a finalidade de regular o·mercado, destinando seus recursos ao financiamento, modernização, incentivo à produtividade da cafeicultura, da indústria do café e da exportação;
ao desenvolvimento de pesquisas, dos meios de transporte,
dos portos, da defesa do preço e do mercado, interno e externo, bem como das condições de vida do trabalhador _rural.
Os recursos do Funcafé têm natureza.d_e_cóntribuição
económica, ou seja, são recursos retirados compulsoriamente
de uma atividade ou categoria económica em seu próprio
benefício. A retenção do saldo em cruzados novos evidenciou
o caráter privado do fundo.
Pelo § 29 do art. 29 do Decreto do Poder Executivo
n' 94.874, de 15 de setembro de 1987, que estruturou o fundo,
seus recursos serão recolhidos no Banco do Brasil, e pelo
art. 38 do Decreto n' 80, de 5 de abril de 1991, a Secretaria
Nacional de Economia, através do Departamento de Abastecimento e Preços, fará ·a geSt,ão do Funcafé.
No texto do projeto propomos a destinação específica
a ser dada aos recursos, atualmente congelados, pois são prioritários no momentO. Os programas atualmente em execução,
referentes aos demais recursos do fundo, inclusive os constantes do Orçamento de 1991, continuariam em vigor.
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Por outro lado, objetivando atender ao mercado consuw
midor brasileiro, propomos no art. 39 do projeto que ns ·esto-ques do café pertencentes ao Funcafé sejam leiloados semanalmente sempre que o preço do café aumenta acima de determinado patamar real. Isto evitaria o desabastecimento do mercado e não traria aos produtores depreciação do produto.
Assim, o mercado seria melhor regulado, não tendo, por conseguinte, altas e baixas tão indesejáveis ao consumidor e ao
produtor.
Espero que os ilustres pares se empenhem na aprovação
deste projeto que visa a colaborar no resgate da tradição
que noSS"o País formou, ao longo de mais de um século, como
primeiro produtor mundial de café.
------- .
---. - Sala das Sessões, 25 de junho de 1991. -senador Gerson
Camata.
(A Comissão de Assuntos EconómiCos - decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 243, DE 1991

Aftera dlspositivos da Lei n• 5.682, de 21 de junho de
1971 - Lei Orgâniea dos Partidos Políticos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' O inciso III do art. 118 da Lei n' 5.682, de
21 de julho de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 118. ··············"'············~··"'······'"··"'·····
III -da promoção de congressos ou sessões públicas
para a difusão do seu programa, asse gui-ada a transmissão
gratuita pelas empresas de rádio e televisão de propriedade da União e por empresa de rádio e televisão privada,
escolhida por sorteio pela Justiça Eleitoral.''
Art. 2<! O parágarfo único e suas alíneas a e e do art.
118 da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 118................................... «•••<>••<>•••·········
Parágrafo úriicO. Na transmissão gratuita dos congiessos e sessões públicas dos partidos pOlítiCos-petas empresas de rádio e televisão a que se :refere o inciso III,
observar-se-ão as seguintes normas:"
"a) as emissoras são obrigadas a realizar, anualmente, uma transmissão de 60 (sessenta) minutos em
cada estado ou território, e duas em âmbito nacional,
por iniciativa e sob a responsabilidade dos diretórios re-gionais e nacionais;
e) cada transmissão será autorizada pela Justiça
Eleitoral, que fará a necessária requiSição dos horários
às emissoras de rádio e televisão;"
Aft. 39 - Acrescente-se ao pafágrafo únicO- âo art. 118
da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971, a seguinte alínea
f:

"Art. 118•••••n••••••••••••••:•.~•••••••••••~••~••••••••••••.-n
Parágrafo único ............................ :; ................ .
f) Mediante requerimento dás partidos, conúmtecedência de no mínimo 30 (trinta) dias da data da realização
do congresso ou Sessão pública, a Justiça Eleitoral sorteará a rede privada encarregada de realiZai a ftansniisSãõ."

Justificação
A obrigatoriedade de transmissão gratuita dos programas
partidários, contida no art. 118 da Lei n' 5.682n1, justifica-se.
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em face da necessidade de _serem difundidas as mensagens
político-partidárias, e encontra respaldo no princfpio conStitü:.
cional que deve orientar a produção e programação das emissoras de rádio e televisão, expresso no art. 221, I, da Constituição Federal.
Contudo, a adequação dessa obrigatoriedade a~s demais
princípios relacionados no mesmo texto, em especial aos que
determinam que a programação vise à "promoção de cultura
nacional e regional" e estimule a "produção independente"
(art. 221, II), parece-nos merecedora de elaboração legislativa
mais cuidadosa.
Nesse sentido elaboramos _o projeto de lei que ora submetemos à deliberação dos nobres senadores.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1991. -Senadora Marluce Pinto.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.682, DE 21 DE JULHO DE 1971
(Texto consolidado)
Lei Orgânica dos Partidos Políticos.

...._................·-····---··:aruLcixi·----···---------·--·-
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com antecedência de, pelo menos, 30 (trinta) dias da data
da realização do congresso ou sessão pública.

......... (A.. C~",;,i~~á~ -d~. C~~·;;it~iÇd~:· l~s7i~~- ~ ~Cid~d~~~~- ·~
Decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 244, DE 1991
Proíbe a exportação de pedras preciosas e semipreciosas "in natura".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica proibida a exportação de pedras preciosas
ou Semipreciosas in natura.
Art. 2~ Esta li entra em vigor na data de sua publicação.
· Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
_
A presente proposição visa coibir a exportação de nossas
pedras preciosas ou semipreciosas in natura, até hoje praticada
_com enormes prejuízos para o País.
Qualquer país, independentemente do seu estágio de desenvolvimento, tem como princípio geral de sua política de
aproveitamento de recursos minerais a busca de otimização,
---ao longo do tempo, da contribuição líquida desses recursos
para a consecução dos objetivos nacionais.
_
No Brasil, entretanto, o descaso das autoridades governamentais tem permitido ao longo dos anos a exportação de
metais, pedras preciosas e semipreciosas sem nenhum beneficiamento, constituindo-se em perdas incalculáveis de divisas
necessárias ao nosso desenvolvimento.
Bastaria que 20% de nossas Pedras, exportadas in natura,
fossem lapidadas no País para que o faturamento global aumentasse 16,5 vezes.
Sabe-se que Israel exporta perto de 400 milhões de dólares
anualmente em pedras lapidadas, muitas delas originárias do
Brasil.
E na Alemanha 30 mil habitantes e 6 mil empresas da
cidade de Idar-Oberstein trabalham pedras brutas na maior
parte oriundas de nosso subsolo.
É esse quadro desfavorável para o País que procuramos
reverter, apresentando este projeto de lei para cuja aprovaçã.f?
-~ontamos com o apoio de nossos pares.
Saia das Sessões, 25 de junho de 1991. -Senadora Marluce Pinto.
(.À Comissão de "Serviços de Infra-Estrutura-· Decisão

Das Disposições Gerais
Art. 118. _Os partidos terão função permanente através:
I -da ativídade contínua dos serviços partidários, incluindo secretaria e tesouraria;
- II - da realização de palestras e conferências nos setores
subordinadas aos diversos órgãos··cte direção partidária;
III - da promoção de congressos ou sessões públicas para
a difusão do seu programa, assegurada a transmissão gratuita,
pelas empresas de rádio e televisão;
IV- da manutenção de cursos de liderança política e
de formação e aperfeiçoamento de administradores municipais, promovidos pelos órgãos dirigenteS~ nacional ou regional;
V- da criação e manutenção de instituto de doutrinação
e educação política destinado a formar, renovar e aperfeiçoar
quadros e lideranças partidárias;
VI- da organização e manutenção de bibliotecas de
obras políticas, sociais e econõmicas;
VII- da edição de boletins__ou outras publicações.
Parágrafo úriico. Na transmissão gratuita pelaS emissoras de rádio e televisão dos congressos ou sessões públicas,
referidos no inciso III, observar-Se-ão as seguintes normas:
a) as c:;:missoras são obrigadas a realizar, para cada um
dos partidos, em rede, e anualmente, m.na tramissão de 60
(sessenta) minutos ein cada estado ou território, e duas _em
âmbito nacional, por iniciativa e sob a_responsabilidade dos
diretórios regionais e nacional;
b) os congressos ou sessões públicas serão gravados e
transmitidos a partir de vinte e quatro horas depois;
c) não será permitida a transmissão de congressos ou
sessões públicas realizadas nos anos de eleições gerais, de
âmbito estadual ou municipal, nos 180 (cento e oitentá) dias
que antecedam as eleições e até 45 (quarenta e cinco) dias
depois do pleito;
d) na transmissão destinada à difusão do programa partidário, não será permítida propãganda de candidatos a cargos
eletivos sob qualquer pretexto;
e) cada transmissão será autorizada pela Justiça Eleitoral, que fará a necessária requisição dos horários às emissoras
de rádio e televisão, mediante requerimento d_os partidos,.

terminativa.)

--

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 245, DE 1991
"Dispõe sobre a transferência de titularidade de contas
-e depósitos denominados em cruzados novos."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O Banco Central do Brasil autorizará aS instituiç6es financeiras a emitirem certificados de ativos financeiros
denominados em cruzados novos, individualizados em nome
do titular de cada operação, e não convertidos em cruzeiros
na forma da Lei n• 8.024/90 .
.§ 1"? Os certificados de que trata o caput do artigo anterior são- ~ndossáveis e passíveis de tranSferência de titularidade, por intermédio de sua negociação em cruzeiros, de acordo com a paridade a ser estabelecida pelas condições do mercado desses certificados.
§ 29 Na transferência de titularidade definida no p-arágrafo anterior não incidirá n~nhum tributo, contribuição social
ou qualquer outro encargo, além dos já previstos na Lei o9
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8.033/90, e deverá ser feita com a intermediação da instituiçãofinanceira detentora das contas e dos depósitos denominados
em cruzados novos.
Art. 2'-' -A transferência de titularidade prevista nesta
lei poderá ser efetuada entre empresas sujeitas a um mesmo
controle acionário, obedecida a paridade a que se refere o
§ 2' do art. I' da Lei n' 8.024/90.
Art. 3"' Os cruzãdos novos transferidos de acordo com
os dispositivos anteriores poderão ser utiliza-dos, pelo novo
titular, para a liquidação de dívidas e para-- o· pagamento de
obrigações previstas nos artigos 12 e 13 da Lei n' 8.-o24/90,
nos prazos e nos limites ali definidOs.
-- - -Art. 4<.> Esta lei entra em vigâr-·na data de sua publicação.
Art. 5'-' Revogam-se as disposições em contrário.

Justifição

A reforma monetária implantada recentemente se, por
um lado, vem alcançando resultados favoráveís- 1ia estabilização econômica,"-por nutro lado e"ilgendrou problemas setariais de liquidez, que, por vários motivos, não têii:t sido a1iúli.tados pela intermediação financeira. Consei:pTénda im.eâiata são
as perspectivas de aguçamento da recessão na economia.
Neste contexto, apresenta-se como de importância estratégiCa a implementaçiío de medidas de políticã-ecOnómica
que conciliem o cOntrole da liquidez ~ do processo inflaciOnário com a continuidade do crescimento econômiCO.- É esse o objetivo pretendido pelo presente projeto de
lei; a criação- de um mercado secundário para os cruzados
novos representativos de contas e depósitos bloqueados pela
reforma monetária visa, num primeiro instante-; 'trazei uma
melhor distribuição dos cruzeiros disponíveis na ecOnomia,
pelos seus· vários setores, sem., contudo, alterar o seu nível
de liquidez. A eficácia a esse mercado é assegurada pela manutenção do poder de pagamentos da moeda "cruzado novo",
nos prazos, nas ccrndições e nos limites d~firiídos pela Lei
"' 8.024/90.
- .. .
---Ademais, a criação do certificado de ativos financeiros
denominados em cruzados novos corresponderia à instifU.iÇão
de um novo instrumento financeiro, de posSibilidade de ganho
definido pelas condições de mercado, e que poderia vir a
contribuir para a necessária retomada da intermediaçãO-finari~
ceira no processo de financiamento da ativídade produtiva.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1991. -Senador Francisco Rollemberg.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.024, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Institui o cruzeiro, dispõe sobre a liquidez dos ativos
financeiros e 'dá outras providências.
Art. 1" Passa a denominar-se cruzeiro a moeda nacional, configurando a unidade do sistema-monetário brasileiro.
o o o o o oo o o o o 0 0 • 0 0 0 0 O
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Art. 12. Pelo prazo do 180 (cento e oitimta) dias, a
contar da publicação da medida provisóiia que deu origem
a esta lei, as contas e depósitos denominados em cruzados
novos são passíveis de transferências de titularidade, observadas as condições especificadas nos arts. 5", 6~ e 7", para
fins de liquidação de dívidas e operações financeiras comprovadamente contratadas antes de IS de março de 1990. _
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_ Parágrafo único: O Banco Centrar do Brasil estipulará
a -documentação necessária para reconhecimento da obrigação, definindo os instrumentos e mecanismos de transferência
da titularidade dos depósitos.
Art. 13. O pagamento de taxas, impostos, contribuições e obrigações previdenciárias resulta na autorização imediata e automática para se promover a conversão de cruzados
novos em cruzeiros de valor equivalente ao crédito do ente
governamental, na respectiva data de vencimento da obrigação, nos próximos- 60 dias.

LEI N' 8.033, DE 12 DE ABRIL DE 19g0
Altera, mediante conversão em lei das Medidas Provisórias o"' 160, de 15 de março de 1990, e 171, de 17
de março de 1990, a legislação do Imposto sobre Operações Financeiras, instituindo incidênciã.s de caráter transitório sobre os atos que menciona, e dá outras providências.
o • o • • o oro • • • • • • • •• • • • o o o u
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(A Comissão de Assuntos Económicos- decisiio teTini-

nativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 246, DE 1991
"Altera a redação do artigo 334 do Código Penal Brasileiro, cominando penas- diferenciadas para os crimes de
contrabando e de descaminho."

_-. . _ ___ ~,
O CQngresso Nacio~al_Eecreta:,
Art. I' O artigo334do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei n' 2.840/40), passa· a ter a seguinte redação:
-~
Art. 334. Importar, exportar, consumir ou possuir- a
qualquer título mercadoria proibida:
Pena: Reclusão de dois a oito anos.
§ lQ Incorre na mesma pena quem:_
_
a) pratica fato assimilado a contrabando, em lei especial,
salvo se esta cominar pena mais grave.
§ 29 Incorre na metade da pena quem:
8) ilude, no todo ou em parte, o· pagariiento de direitos
ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo
de mercadoria irilpóitãda ou exportada;
b) pratica fato assimilado a descaminho, em lei especial,
o-------salvo se esta cominar pena mais graVe;
c) pratica navegação de cabotagem fora dos casos permit_idos el!llei;
_
_ _
d) adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio õu
-ãlhéio, riiercadbriá de procedência estrangeli"a-·aesacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.
§ 3~> As penas aplicam-se em dobro se o crime de contrabando ou descaminho é praticado em transporte aéreo.
Justificação
O sistema-de penas utilizado no Código Penal Brasileiro
promove a graduação delas em conformid~de à gravidade
dos delitos.
No entanto, o seu artigo 334 prevê idêntica pena para
os crimes de contrabando e descaminllo.
Ora, o contrabando é sem dúvida, muito mais grave em
relação- ao descaminho, pois aquele, implica a importação
ou exportação de mercadorias proibfi.las (assim classificadas
porque sua utilização coloca em risco a vida, a saúde e a
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segurança do cidadão e da coletividade- tóxicos~ armas etc.)
ou agem em detrimento dos interesses do país (proteção à
indústria nacional etc.).
Desta forma há que fazer~se distinção entre as duas figuras
delituosas, prevendo-se pena mais grave para o crime de_contrabando e os a ele assemelhados, mantendo-se a atual pena
previSta para o crime-de descaminho.
São estas pois, as razões da apresentação deste projeto
de lei.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1991. -Senador Márcio
Lacerda.

LEGISLAÇÃO CITADA
CÓDIGO PENAL
Contrabando ou descaminho
Art. 334. Importar ou exportar mercadoria proibida ou
iludir, no todo ou em parte, o pagamento_ de direito ou irDposto
devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria:
Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
§ l'? Incorre na mesma pena quem:
a) pratica navegação de cabotagem_, fora dos casos permitidos em lei;
b) pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando
ou descaminho;
c) vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de

qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de
procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no
País ou importou-fraudulentamente ou que sabe ser produto
de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem;
d) adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio o·u
alheio, no exercíciO de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe
serem falsos.
§ 2" Equipara-se às ativídades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou
clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido
em residências.
.
_
§ 3» A pena aplica-se em dobro, se o crime de contrabando ou descaminho é praticado ~m transporte aéreo.
(À Comissão de ConstltUiÇdo,- Justiça e Cidadãniti -decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa).,. Os projetes
lidos serão publicados e remetidos às comissões_ competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
19 Secretário. -- São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 320, DE 1991
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos dos artigos 49, inciso X, e 50, §
2':0, da Constituição Federal, combinados com o art. 216 do_
Regimento Interno do Senado_ Federal, sejam prestadas pelo
Ministério do Trabalho e da Previdênc_ia Social as seguintes·
informações:
-1) Cópias integrais dos process-os que conSubstanciaram
as dez aquisições ou contratações de bens e serviços, maiotes
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em valor, ocorridos no exercício de 1990, no âmbito de cada
secretaria, excluídas as empresas de economia mista,__ fundações e autarquias, desse ministério, nos quais liOuve, por qUalquer motivo, dispensa de licitação.
2) Deverão necessariamente constar das informações sOlicitadas, dentre outros, os seguintes itens:
2.1. A solicitação que originou a aquisição ou contratãção
do bem ou serviço;
2.2. A autorização concedida, pela autoridade competente, para a aquisição ou contratação;
-2.3 Os pareceres técnicos e jurídicos que fuildãriientaram
a dispensa ou inexigibilidade da licitação;
2.4 A autorização da autoridade competente para a dispensa de licitação;
2.5~ A proposta vencedora juritamente com todas as propostas vencidas de cãda processo; e
2.6 Os documentos comprobatórios das entregas de bens
e ou da execução dos serviços e dos pagamentos efetuados
pelo órgão.
Justificação
De acordo com o artigo 49, inciso IX, da Constituição
Federal:
"É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

IX-Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo."
O Tribunal de Contas da União acaba de apreciar as
contas do Governo Federal e, à páginã- 105, do relatório,
o Ministro Homero Santos ressalta que " ... seja pelo curto
prazo para seu levantamento e consolidação, confirmain o
montante extraordinário das chamadas "Dispensas e Inexigibilidades".
. Os dados ali apresentados nos mostram que enquanto
6,8% dos valores das aquisições e contratações do Governo
foram feitas através de licitaçãO, 93__,2% realizaram-se sem
licitação.
Os dados apresentados, sem nenhum esforço de análise,
precisam ser focalizados com o destaque que merecem, pois
enquanto os processos de dispensas e inexigências de licitação
sequer são enviados ao Tribunal de Contas da União, processos que envolvem valores infinitamente -inferiores como
aposentadorias, reformas e pensões são estudadas caso a caso,
por aquele tribunal.
Em face das nossas obrigações constitucionais e das ponderações do relatório do Ministro Homero Santos, imprescindíveis se tornam as informações ora solicitadas, para que possa
o Senado Federal proceder a uma avaliçaão mais criteriosadas contas federais.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1991.-~Senador Eduardo S1lpUcy.
(A ComiSsão Diretora.)
REQUERIMENTO N• 321, DE 1991
Senhor Presidente,
Requeiro, n·os termos dos artigos 49, inciso X,_ e 50, §
29~ -da Constituição Federal, combinados com o -ªrtigo 216
do Regimento InternO do Senado Federal, sejam prestadas
pelo Ministério_da Infra-Estrutura as seguintes informações:
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1. Cópias hitegrrus -dos processos que consubstanciaram
as dez aquisições ·ou coritratações de bens e serviços, maiores
em valor, ocorridos no exercício de 1990, no âmbito de cada
secretaria, excluídas as empresas de economia místa, fundações e autarquias, desse ministério, noS quais houve, por qualquer motivo, dispensa de licitação.
2. Deverão necessaiiariJ.ente constai" das informações solicitadas, dentre outros, os seguintes itens:
2.1 A solicitação que Originou a aquisição ou-COntratação
do bem ou serviço;
2.2. A autorização concedida, pela autoridade competente, para a aquisição ou coiltratáção; ·
2.3. Os parecei'éStécriiCOs e juiidicos que fundamenla-tam
a dispensa ou inexigibilidade da licitação;
--2.4-A autorização da autoridade competente para a dispensa de licitação;
2.5. A proposta vencedora juntamente como todas as
propostas vencidas de cada processo; e
2.6. Os documentos comprobatórios das entregas de bens
ou da execução dos serviços e dos pagamentos efetuados pelo
órgão.
Justificação
De acordo com o artigo 49, inciso IX, da Constituição
· Federal:
"É da competência exclusiva do Congresso-Nã.cional:

Junho de 1991

MiÕistério dã Infra-Estrutura as seguintes informações relativas à ferroví_a Norte-SuL
1) O projeto original global da ferrovia ac"ompanhado
do cronograma físico-financeiro _original de cada etapa, suas
alterações posteriores e o estudo de viabilidade económicofinanceira.
2) Do projeto original global, qual o estado atual de
cada trecho, detalhando-se -os-trechos acabados, não apenas
com relãção à ferrovia propriamente dita, mas também às
obras de suporte e infra-estrutura?
3) Em relação ao orçamento previsto, qual o montante
de gastos realizado para cada etapa da ferrovia, e qual a
previsão de gastos a serem dispendidas com vistas a concluir
cada etapa?
4) Especificar os pagamentos efetuados de forma anuâlizada e individualizada por empreiteira· contratada.
-s) Com relação ao trecho em operação, qual o volume
de cargas e pessoas transportadas de sua inauguração até esta
data? Que resultado económico-financeiro já foi Obtido?
6) Com relação às desapropriações decorrentes da im-plantação da ferrovia, -quais as áreas já indenizadas- informar quantia e nome dos beneficiários-. bem como as ainda
por serem desapropriadas e a previsão dos recursos necessários
para tal finalidade.
7) Considerando os resultados económico-financeiros e
sociais do trecho em operação da ferrovia, qual a avaliação
atual da relação custo-benefício?
'-8)~ vista-da reavaliação mencionada no quesito itnteiiOr,
é intenção do Governo modifiCar o cronograma de investimeritós relativamente à obra?
Sala das Sessões, 25 de junho de 1991.- Senador Ed,uardo Suplicy.
(À Çomiss~d Diretora,.)

IX-Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios_sobre a execu9ão dos planos de governo."
O Tribunal de Contas da União acaba de ~preciar as
contas do Governo Federal e, à página 105 do relatório, o
Ministro Homero Santos ressalta que " ... seja pelo curto praw
para seu levantamento e consolidação, confirmam o niontante
extraordinário das chamadas "Dispensas e lnexigibilidades".
REQuERIMENTO N'323, DE 1991
Os dados ali apresentt,~.dos nos mostram que enquanto
6,8% dos valores das aquisições e cOntrataÇões do Governo
Senhor Presidente,
foram feitas através de licitação, 93,2%- realizaram-se sem
Requeiro, nos termos dos arts. 49, inciso X, e 50, § 29 ,
da Constituição Federal, combinados com o art. 216 do Regilicitação.
Os dados aPresentados, sem nenhum esforço de análise, mento do Senado 'Federal, sejam prestadas peJo Ministério
precisam ser focalizados com o destaque que merecem pois
da Educação as seguintes informações:
enquanto os processos de dispensas e inexigências de licitação
1. Cópias integrais dos prOcessos_que consubstanciaram
sequer são enviados ao Tribunal de Contas __da União, pro- as dez aquisições ou contratações de bens e____serviços, maiores
cessos _que envolvem valores infinitamente inferiores cooio
em valor, ocOrridos no exercício de 1990, no âmbito de cada
aposentadorias, reformas e pensões são estudadas caso a caso, secretaria, exlcuídas as empresas de economia místa, fundações e_autarquias, desse ministério, nos quais houve, por qualpor aquele tribunal.
- - Em face das nossas obrigações constitucionais e~das pon- qUe-r riiófivo, dispensa de licitaçãO.
·~-z:-neverãq necessariamente constar das informações soliderações do relatório do Ministro Homero Santos·, iihprescindíveis se tornam as informações ora solicitadas, para que possa citaaas, dentre outros, os seguintes itens-:
o Senado Federal proceder a uma avaliação mais criteriosa '
:2.1. A solicitação que originOu a aquisição ou contratação
·
do bem ou serviço;
das contas federais.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1991. -Senador Eduar2.2. A autorização concedida, pela autoridade compedo Supllcy_
tente, para a aquisição ou contratação;
2.3. Os pareceres técnicos e jllffdicos que fundamentaram
(À Comissão Diretora.)
a dispensa ou inexigibilidade da licitação;
2A~A autorizaçãO da autoridaJie competente para a: disREQUERIMENTO N• 322, DE 1991
pensa de licitação;
25. A proposta vencedora juntamente com todas as propostas vencidas de cada processo; e
Senhor Presidente,
2.6. Os documentos cQmprobatórios das entregas de bens
Requeiro, nos termos dos arts. 49, inciso X, e 50, § 297
da Constituição Federã.l, combinados -com a artigo 216 do- ou da execução dos serviços e dos pagamentos efetuados pelo
órgão.
Regimento lntemo do Senado Federal, sejam prestadas pelo
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Justificação
De acordo com o art. 49, inciso IX, da ConstitU:içãô Federal:
"É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
IX -Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo."
O Tribunal de Contas da União acaba de apreciar as
contas do Governo Federal e, à página 105 do relatório, o
Ministro Homero Santos ressalta que " ... seja pelo curto prazo
para seu levantamento e consolidação, confirmain o móritante
extraordinário das chamadas "Dispensas e Inexigibilidades".
Os dados ali apresentados nos mostram que enquanto
6,8% dos valores das aquisições e contnitações do Governo
foram feitas atrã.vés--de licitação, 93,2% realizaram-se sem
licitação.
Os dados apresentados, sem nenhum esforço de análise,
precisam ser focalizados com-o destaqUe que merecem, pois
enquanto os processos de dispensas e inexigêricias de licitaÇão
sequer são enviados ao Tribunal deConta da União, processos
que envolvem valores infinitamente inferiores como aposentadorias, reformas e pensões são estudados caso a caso, por
aquele tribunal.
Em face das nossas obrigações constituciOnais-e-das ponderações do relatório do Ministro Homero Santos, imprescindíveis se tornam as informaÇõe-s ora solicitadas, para que possa
o Senado Federal proceder a uma avaliação mais criteriosa
___ _
das contas federais.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1991. -Senador Eduardo Supllcy.
(A Comissão Diretora.)
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Justificação
De acordo com o art. 49, inciso IX, da Constituição Federal:
''É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
IX - julgar anualmente as contas prestadas pelO
Presidente da República e apreciar os relatórios sobre
a execução dos planos de Governo."
O Tribunal de Contas da União acaba de apreciar as
contas do Governo Federal e â pág. 105 do relatório, o Ministro Homero Santos ressalta que " ... seja pelo curto prazo
para seu levantamento e consolidação, confirmam o montante
extraordinário das chamadas ••Dispensas e Inexigibilidades'':
Os dados ali apresentados nos mostram que enquanto
6,8% dos valores das aquisições e contratações do Governo
foram feitas através de licitação, 93,2% realizaram-se serri
licitação.
Os dados apresentados, sem nenhum esforço de análise,
precisam ser localizados com o destaque que merecem, pois
enquanto-õs processos de dispensas e inC:xigências de licitação
sequer são enviadas ao Tribunal de Contas da União, processos que envolvem valores infinitamente inferiores como
aposentadorias, reformas e perisões são estudadas caso a caso,
por aquele tribunal.
Em face das nossas obrigações constitucionais e âs ponderações do relatório _do _Ministr9 Homero Santos, imprescindíveis se tornam as informações ora solicitadas, para que possa
o Senado Federal proceder a uma avaliação mais criteriosa
das contas federais.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1991. -Senador Eduardo Supücy.

(A Comissão Diretora.)

REQUERIMENTO N• 325, DE 1991
REQUERIMENTO N• 324, DE 1991
Senhor Presidente,
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 49, inciso X, e 50, § 29,
Requeiro, nos termos dos arts. 49, inciso X, e 50, § 2'?,
da Constituição Federal combinados com o art. 216 do Regida COnStituiÇão Federal combinados com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam prestadas pelo Minismento Interno do Senado Federal, sejam prestadas pela Secretério da Agricultura e Reforma Agrária as seguintes infor~a de Des.~nvol~imento Regional da Presidência da República as segumtes mformações:
- mações:
1. Cópias integrais dos processos que consubstanciaram
1. Cópias integrã.is dos processos ·que conmbstanciaram
as dez aquisições ou contratações de bens e serviços, maiores
as dez aquiSições ou--contrataçõeS-de bens e serviços, maiores
em_valor, ocorridos no exercício de 1990, no ãmó]tO de cada - cm valor, oconidos no exercido de 1990, no âmbito de cada
secretaria, excluídas as empresas de economia mista, fundasecretaria, excluídas as empresas de economia mista, fundações, e autarquias, desse ministério, nos -quais hOU-v-e, "()O'f --ções e autarquias, desse ministério, noS quais houve, por qual"
quer motivo, dispensa de licitação.
qualquer motivo, dispensa de licitação.
2. Deverão necessariamente constar das informações
. ~· Deverão necessariameo.te constar das informaçõ-es
solicitadas, dentre outros, os seguintes itens:
solicitadas dentre outros, os seguintes itens:
2. L A solicitação que Óriginou a aquisição oU contra-·
2.1. A solicitã.ção qUe Originou a aquisição oU contratação do bem ou serviço;
tação do bem ou serviço;
2.2. --A autorização Concedida, pela autoridade compe2.2. A autorização concedida, pela ãutoridade _competente, para a aquisição ou contratação;
tente, para a aquisição ou contratação;
--- 2.3. _Os pareceres técnicos e jUrídicos- qUe fundamen2.3. Os pareceres técnicos e- jurídicos que fundamentaram a dispensa ou inexigibilidade da licitação;
taram a dispensa ou inexigilidade da licitação;
·
2.4. A autorização da autoridade competente para a
2.4. A autorização da autoridade competente para a
dispensa de licitação;
dispensa de licitação;
-2.5-. A- proposta vencedora juntamente com todas as
2.5.- A proposta vencedora juntamente com todas as
propostas vencidas de cada processo; e
propostas vencidas de cada processo; e-2.6~ Os documentos comprobatórios das entregas de
2.6. Os documentos comprobatórios das entregaS de
bens ou da execução dos serviços e dos pagamentos efetuados
bens ou da execução dos serviços e dos pagamentos efetuados
pelo órgão.
pelo órgão.
~---
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Justificação
De acordo com o art. 49, inciso IX, da ConstituiçãO Federal:
"É da competência eXclusiva do Congresso Nacional:

Justificação
De acordo com o art. 49, inciso IX, da ConstituiçãO Federal:
"É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

IX - Julgar anualmente as contas prestadas pelo
Presidente da República e apreciar os relatórios sobre
a execução dos planos de governo."

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo
Presidente da República e apreciar os relatórios sobre
a execução dos planos de Governo."

O Tribunal de Contas da União acaba de apreciar as
contas do Governo Federal e X pág. 105 do relatório, o Minis-

O _Tribunal de Contas da União acaba de apreciar as
contas do Governo Federal e à pág. 105 do relatório, o Ministro Homero Santos ressalta que " ... seja pelo curto prazo para
seu levantamento e consolidação, confirmam o montante extraordinário das chamadas ''Dispensas e Inexigibilidades":
Os dados ali apresentados nós mostram que enquanto
6,8% dos valores das aquisições-e contratações do governo
foram feitas através de licitação, 93,2% realizaram-se sem
--licitação.
Os_ dados apresentados, sem nenhum esforço de análise
preci~am ser focalizados com o destaque que merecem, poi~
enquanto os processos de dispensas e inexigências de licitação
sequer são enviados ao Tribunal de Contas da União, processos que envolvem valores infinitamente inferiores como
aposentadorias, reformas e pensões são estudadas caso a caso,
por aquele tribunal.
-~ Ema face das nossas obrigações constitucionais e às ponderações do relatório do Ministro Homero Santos, imprescindíveis se tornam as informações ora solicitadas, para que possa
o Senado Federal proceder a uma avaliação mais criteriosa
das contas federais.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1991. -Senador Eduardo Suplicy.
(A Comissão Diretora.)

tro Homero Santos ressalta que " ... seja pelo curto prazo

para seu levantamento e consolidação, cofirmanl o- montante
extraordinário das chamadas ''Dispensas e lnexigibilidades'':
Os dados ali apreSentados nos mostram que enquanto
6,8% dos valores das aquisições e contratiiÇ6es do Governo
foram feitas atr-avés de licitação, 93,2% realizaram-se sem
.. .
licitação.
os-dados apresentados, sem nenhum esforçO de análiSe,
precisam ser focalizados com o destaque que merecem, pois
enquanto os processos de dispensa e inexigências de licitação
sequer são enviados ao Tribunal de Contas da União, processos que envolvam valores irifiriifairieiiteinferiores COm-o
aposentadorias, reformas e pensões são estudadas caso a caso,
por aquele tribunal.
Em face das nossas obrigações constitucionais e às ponderações do relatório do Ministro Homero Santos, imprescindíveis se tornam as informações ora solicitadas, para que posSa
o Senado Federal proceder a uma avaliação mais criteriosadas contas federais.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1991.- Senador Eduardo Supllcy.
(A Comissão Diretora:)
REQUERIMENTO N• 326, DE 1991
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 49, inciso X, e -so,- § 2~,
da COnstituiÇão -Federal combinados com o art. 216- do Regi:.
menta Interno do Senado Federal, sejam preStadas pelo Ministério- da Economia, Fazenda e Planejamento as seguintes íõ-=-formações:
·
1. Cópias integra1s-dos processos que consubstanciaram
as dez aquisições ou co-ritf.ãfiições- de bens e serviços, maíCires
em valor, ocorridos no exercício de 1990, no âmbito de cada
secretaria, excluídas as empresas de economia mista, furidações-e autarquias, desse ministério, nos quaiS houve, pqr quaJquer motivo, dispensa de licitaçáo;·
2. Deverão neceSsariamente cmis.tar das informações
-- - solicitadas, dentre outros, os seguintes itens:
2.1. A solicitação que Oríginori ã aquíSiÇâo ou-·OOntratação do bem ou serviço;
2.2. A autorização cóllc-edida, pela autoridade conipetente, para a aquisição ou c:O'ritrãfaÇ!o;
-- -2.3. Os -pareceres "tecniCóS~oê~OJUrfdicos que fundamentaram a dispensa ou-ine:xigilidade da liCitaÇão;
2.4. A autorizaçâo da autoridade competente para a
-dispensa de licitação;
2.5. A propoStã-Vencedora juiltamente com todas as
propostas vencidas de cada processo·; e
2.6~- os· documentos comprobatórios_ das eJitregàs de
bens ou da execução doS serViÇOs e dos pagam-entOS efetuados
·
·· · pelo órgão.

•••••••••••••••••••r• ..
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REQUERIMENTO N• 327, DE 1991
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 49, inciso X e 50, §- 2~
da Constituição Federal combinados com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal sejam prestadas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento informações pre~
cisas relativas à evolução das necessidades de financiamento
do setor público, do resultado operacional e do resultado
primário do Tesouro Nacional o_btidos durante o 19 semestre
de 1991 e as respectivas previsões para o-2~ seinestre de 1991,
explicitando-se as razões de variação dos seguintes itens e
sub-i tens:
1. Orçamento Geral da União
1.1. Orçamento Fiscal
L2_ Orçamento da Seguridade Social
2. Governos Estaduais e Municipais
3. Empresas Estatais
4. Juros da Dívida Pública
5. Resultado Primário.
Justificação
Na exposição realizada pelas autoridades governamentais, no corrente mês, o Ministro Marcflio Marques Moreira,
o Embaixador Jório Dauster, responsável pela negocia-ção
da Dívida Externa, e _o Presidente do Banco Central, Senhor
Francisco Gros, informaram ao Senado Federal que durante
o ano de 1991, o Gover_no brasileiro previa a geração intérna
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de recursos sufiCiente-para fazer frente aos compromissos com
o pagamento dos serviçOs da dívída externa, decorrente do
acordo sobre os juros atrasados referentes a 89/90.
Nessas informaçõeS üicfuía-se a pTiVfSão de um superávit
primário para o ano de 1991.
No dia da apresentação perante a Comissão de Assuntos
Económicos tealizada pelo Embaixador Jório D3uster" e o
Senhor Francisco Gros-; foioencamrnhado ao Senador Eduardo
Matarazzo Suplicy, pelo Sr. Carlos Eduardo de Fre~tas, coordenador da área Externa do Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento, tabela onde se previa para 1991 a realização_
de um déficit primário.
Como esta informação ·contradizia a exp-osiÇão ·retta, e
tendo sido as autoridades alertadas, uma vez que o Senador
Eduardo Suplicy conversou Com o secretário d~ Polí_ti~ Económica, Sr. Roberto ~acedo, com o EMbaixador Jórió Dauster, bem como com o Sr. Carlos Eduardo de Freitas,- este
encaminhou tabela contendo as necessidades_ do Setor Público
mostrando, desta vez, um superávit.
Entrentanto nos jornaiS O E_stado de S. _fãulo ·e Fôlha
de S. Paulo, de 23 de junho--de -1991 ~ bem cOmo no- Jornal
da Tarde, de 24 de junho de 1991, registra-se declaração do
Secretário de Política Ec0Ii6ffiica, Sr. Roberto Macedo, de
que poderá haver um déficit do setor público no ano de 1991,
faz-se necessário, portantO, que o Senado Federal possa ~bter
informação mais preciSá- com relação aos dados solicitados.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1991. - Sêmid.9r Eduar·
do Suplicy.
(À ComiSsão Diretora.)

REQUERIMENTO N• 328, DE 1991
Senhor Presidente,
Requeiro, nos terinos -dos ·arts. 49, in_c_isó x; e--JÕ, l-2~~
da Constituição Federal combinados com o att. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam prestadas pelo Ministério da Ação Social :is segUintes informações: .
1. Cópias integrais doS pi-ocessOS-que consubstanciaram
as dez aquisições ou contratações de bens e serviços, maiores
em valor, ocorridos no exercíciO de 1990, rio ãiribTtõ- àe cada
secretaria, excluídas as empresas de economia mista_~ fundações e autarquias, desse ministério, nos quais houVe, poi' qualquer motivo, dispensa de licitação;
_
2. Deverão necessariamente constar"-das inform:içõeS
solicitadas, dentre outros, os seguintes itens:
2.1. A solitação que originou a aquisição oU côDtrãtaÇão
do bem ou serviço;
- :-::~ 2.2. A autOrizaÇão Coilcedida, pela: autoridade coiilpetente, para ·a aquisição O!l_ c~_mra_tação;
________ 2.3. Os pareceres técnicos e jurídicos que fundamentaram a dispensa ou inexigibilidade da licitação;
2.4. A autorização da autoridade col_!lpetente para a
' -- __
dispensa de licitação;
2.5. A proposta vencedora juntamente com tOCas- as
propostas vencidas de cada processo; e
2.6. Os documentos comprobatórios das entregas de .
bens ou da execução dos serviços e dos pagamentos efetuados
pelo órgão.
Justificação
De acordo com o art. 49, inciso IX, da Constituição Federal:
"É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

IX - Julgar anualmente as contas prestadas pelo
Presidente da República e apreciar'os relatórios sobre
a execução dos planos de governo."
O Tribunal de Contas da União acaba de apreciar as
contas do governo Federal e à página 105 do Relatório, o
Ministro Homero Santos ressalta que " ... seja pelo curto prazo
para seu levat_amento e c_onsolidação, confirmam o montante
extraordinário das chamadas .. Dispensas e Inex.igibilidades":
Os dados ali apresentados nos mostram que enquanto
6,8% dos valores das aquisiÇões contratações do governo
forani feitas através de licitaÇ_ão, 93,2% realizaram-se sem
licitação. O dados apresentados, sem nenhum esforço de análise,
precisam ser focalizados com o destaque que merecem, pois
enquanto os processos de dispensas e inexigências de licitação
seq-Uer são enviados ao Tribunal de Contas da União; processos que envolvem valores infinitamente inferiores como
aposetnadórias, reformas e pensões são estudadas casO a caso,
por aquele Tribunal._ _
Em face das nossas obrigações constituciomi.is e ãS pon:ae:
rações do relatório dó ministro Homero Santos, imprescindíveis se tornam as informações ora solicitadas, para que possa
o Senado Federal proceder a uma avalíação mais criteriosa
das contas federais. -- Sala das Sessões, 25 de junho de 1991. -Senador Eduardo Sup,licy.
·
_ _ (A _Comissão Diretora.)

e

REQUERIMENTO N• 329, DE 1991
Selihor Presidente,
Nos termos dos arts. 216 e 238 do Regimento Interno,
formulo o seguinte requerimento de infoimàções a ser en~mi- ·
nhado ao Sr. Secretário Geral da Presidência da República:
1. Qual o montante de despesas. à conta de publicidade
em jornais e emissoras de televisão, do Governo Federal~
durante o primeiro semestre de 1991?
2. Desse montante, quanto foi pago, no referido período, aos seguintes jornais e redes ou emissoras de televisão:
O Globo, Jornal do Brasil, Tribuna da Imprensa, O Estado
de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Gazeta Mercantil, Jornal da
Tarde, Correio Braziliense, Jornal de Brasflia, BSB; Rede
Globo, Rede Manchete, Rede Bandeirantes, Rede Record
e Sistema Brasileira de Televisão (SBT)?
-Sala das Sessões, 25 de junho de 1991. -Senador Jutaby
Magalhães.
(À Comissão Dlretora.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Os requerimentos lidos vão ao exame da Mesa.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
É lido seguinte:
REQUERIMEMTO N• 330, DE 1991
Senhor Presidente,
Requeremos urgéncia, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para a discussão e votação etn Z"' turno,
do Projeto de Resolução n"'17/87, que "institui o Museu HistódOO- do Seriado Federal e dá outras providências".
Sala das Sessões, 25 de junho de 1991.- Nelson_Cameiro
- Humberto Lucena -- Marco Maciel - Jutaby Magalhães
- Eduardo _Suplicy - Esperidião Amin.

o
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O SR. PRESIDENTE. (Alexandre Costa) - O requeri· gional, obtive como resposta: encaminhada à Mesa do Senado,
mente lido será submetido _ao Plenário, após a Ordem do do Secretário Egberto Baptista, às perguntas que eu -havia
Dia.
- --_formulado, especialmente quais eram os principais devedores,
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" os moritantes das dívidas relacionadas ao programa do açúcar
Secretárío.
e do álcool,_apenas o tipo de atríbuições da Secretária de
Desenvolvimento Regional com _resp_eito a esse progfama.
É lido e aprovado o seguinte:
Quanto às indagações mais específicils .que eu haVia foi~
mulado, nada há, no ofício, ·responderido-as. No entanto, a
REQUERIMENTO N• 331, DE 1991
Constituição ·e o-Regimento Interno do Senado obrigam aqueSenhor Presidente,
les que ocupam postost!m nível de. Ministério ou de S_e_cretaxia,
Nos termos do art. 43, II, do Regimento Interne;>, requ~iro no âmbito do Executivo, responder às _indagações formuladas,
licenÇã para me afastar dos trabalhos da Casa, no perfodo
sob pena de incorrerem em crime de responsabilidade, se
de 9/7, a 10/8, do corrente ano, para breve viagem ao -exterior,
não o fízerem. Se responderem-inadeqüada"inerite, nãO podeem caráter particular.
mos Considerar como respondido o requerimento~
Sala das Sessões, 25 _de junho de 1991.- Lavoisier Maia.
Esse requerimento específico sobre _os devedore_s_ do proO SR. PRESIDENTE (Alexandre. CostaL- Fica_conce- grama do açúcar e do álcool, na ·medida em que abrangia
não apenas a Secretária de Desenvolvimento Regional, mas
dida a licença solicífiida. (Pausa.)
. .· _
A Presidência comunica ao Plenário que deferiu, nos também o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
termos do art. 41, da Regirilerito Interno, o Requerimento e, particularmente, o Banco do Br~sil, fo_í por mim encamin9 318, de 1991, do Senador Fernando Henrique _-CardOso~ nhado tanto à Secretária de Desenvolvimento Regional quansolicitandO autorizaçáó -do- Senado Federal para ausentar-se to ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, aliás,
do País, no período de 23 a 26 do corrente, com destino seguindO a instrução da Mesa, que me orientou nesse sentido,
a Washington, a fim de participar de uma reunião sobre as porque havia feito um sõ reqrierimeritO -para ambos os órgãos,
re_comendandowme que _o desd9_br<lsse em do.is.
questões do meio ambiente para a América.
Então, Sr: Presidénte, ainda estou aguardando parte da
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A presidência resposta do Ministério da Economia, Fazenda e Planeja,mendeferiu, ad referendum da Comissão Diretora, em 24 do cor- to. Mas, se porventura a resposta ainda for tal qual a enviada
rente, os Requerimentos de Informações, de autoria do Sena- pelo Secretário de Desenvolvimento Regional, terei que dialogar com a Mesa sobre co(ll_O proceder. Inclusive, já estou
dor João Rocha, de n"$:
tentando entrar em contato corn o Secretário de Desenvol-303, de 1991, ã.o- Ministéi'io da_Educação;
- 304, de 1991, ao Ministério da Agricultura e Reforma vimento RegiOnal, Egberto Baptista - tentei hoje, _mas S.
Agrária;
· --Ex• está viajando vou tentar", novamente-, arrtanq.ã - , para
comunicar a S. Ex~.que o seu ofício, Íla verdade, não "respondeu
-305, de 1991, ao Ministério da Saúde;
às indagações que fiz.
·
-306, de 1991, ao Ministério da Infra-Estrutura;
Essa questão torna-se ainda mais séria porque, ainda nes--307, de 1991, ao Ministério da Justiça;
- 308, de 1991, ao Ministério da Economia,- Fazenda tes dias, a imprensa está informando que o Banco do Brasil,
e Planejamento;
- - --- , sediado na Inglaterra, acabou por honrar o aval que havia
colocado junto ao Midland e_ outras i"nstituições fín'anceíras
-309. de 1991, ao Ministério da AÇão Social.
-310, de 1991, ao Ministério do Trabalho e da Previ- que haviam emprestado recUrsoS eXa"tamente para OprOgrama
dência Social;·
·
·
dO_ açúcar e do álcool. Na medid~ em que os__ usineiros ouas empresas relacionadas àquele programa, não honraram o
SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A pri:sidência compromisso, fez-se riecessárió que -o Banco do Brasil, que
· ·
defenu, ad referendum da Comissão Diretora, em 24 do cor- era avalista, o fizesse.
E vejam V. Ex•$ que o Banco do Brasil pagou 85 milhões
rente, os Requerimentos de Informações ng&:
·
, . -315, de 1991, do Senador Eduardo Suplicy ao Minis- de dólares sem ser ressarciado por aqueles que receberam
teno da Infra-Estrutura·
·
-- ~-emprestado o dinheiro .
Assinala a Folha de S. Paulo que o Midland, instituição
. - 317,_ de 1991, do Senador Jutahy Magalhães, ao Ministéno da Saude.
~ -~
finariCeira- que havia emprestado esses recursos, oferecera
a quitação, ã época, se o Banco do Brasil tivesse pago' algo
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ~Há oradores como 30 milhões, em vez de 85 rnilhQes_ de dólares. Mas o
inscritOs.
- ·
Ban~o__do Brasil resol_veu honrar o compromisso, visando até
nãO diminuir a sua credibilidade como instjtuiçã.o finàp_ceira
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
no exterior.
Cabe agora indagar se as empresas que_ haviam tomado
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o
aqueles recursos vão h_onrar o compromisso com o avalista,
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
o Banco do _Brasil. Eis por que -é muito importante o requeriSrs. Senadores, em primeiro lugar, gostaria de forínular uma
indagação à Presidência, neste momento exerCida pelo Seita- mento que formulei e que foi respOndido sem o cOriteúdo
solicitado. As minhas indagações principais não foram respondor Dirceu Carneiro, sobre uma situação que-ocorre quando
didas._ Ainda aguardo as respostas.
nós, Senadores, enviamos requerimentos de informações do
Hoje, Sr. Presidente, estou formulando um novo requeriPoder Executivo e este iião responde exatamente às indagações colocadas.
mento sobre assunto, que considero dª maior importância. Fiquei impi'eSsióhadO, ao ler" o relatório do Tribunal de
Ainda ontem, assinalei que, tendo formulado requeriContas da União, com o volume e;g:traordinário de recursos
mento de informações à Secretária de Desenvolvimento Re-

?
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que houvesse transparência na forma como houve a- interme~
diação, qual foí o vãlor pago a título de intermediação e quem
recebeu?
Vamos supor - não estou dizendo que ocorreu isso que alguma pessoa_, no posto de responsabilidade executivâ,
tivesse participado dessa intermediação._Se ocorreu seria isso
adequado? Há legislação que fale se pode ou não? Penso
que é, no mínimo, um tema para pensarmos, porque aqui
está envolvida a questão da ética, porque, âs vezes, pode
surgir uma o·peração de um valor extraordinário e, de repente,
funcionários; a -(>titr~-se não me engano, dos funcionários es~es·recursos, que são" administrados em nof!le d~s fuh~i~ 7
que eram do BNH e que, agora, _estão viD.culados ãquel~ nái-iOs, seja do Banco do Brasil, da Caixa Económica Federal,
instituição de crédito, a Petrobrás também tem a sua de previ- da Petrobrás, ou do Banco Central do Brasil, ou de órgão
dência fechada, bem como o Banco do Nor9~ste do Brasil, que seja, tenho fundadas razões para pensar que atenção deva
ser-dada-sobre uma situação como essa.
o BNDES, etc_
.
Vou relembrar, aqu~ ,_um fa_to da história que 1 certamente,
Ressalta o parecer do Tribunal de Contas da União sobre
as contas de 1990; primeiro, que houve uma transferência o Seriador João Calmon, igualmente lembrará. E sobre como
significativa dei: recursos do Tesouro Nacional para essas enti- funcionam esses fundos de previdência. Quando estávamos
dades de previdência fechada. Mais do que isso, é impressio- · aqui, na Comissão Parlamentar de Inquérito, examina11do as
nante o volume de recursos envolvidos no património de todas informações das instituições financeiras, certo dia de 1984,
ficamos sabendo que âs autoridades financeiras da época inteessas entidades.
_ressaVa muito ajudar o Grupo Coroa-Brastel a realizar recur:·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o requerinlento que eStou- so~. para uma aquisição diante de um empréstimo que a Caixa
enviando, hoje, ã Mesa; solicita as seguintes informações: Económica Federal _hayia realizado. e _ao B<;t.nco ç:lo Brasil.
-Qual a composição do patrimóniO <!essas entidades de previ- interessava~ que fosse realizada uma operação de salvamento
dência fechada - distiriguindo-se em sua natureza o"s títulos, de uma instituição financeira, e para "isto foi necessário ao
as propriedades mobiliárias, as propriedades imobiliáriaS -e Grupo Coroa-Brastel emitir letras.
o eventual valor em moeda de cada uma dessas entidades
Mas, quem poderia comprar aquelas letras rapidamente?
que estão em disponibilidade.
Foi eni:ão que o Presidente de uma instituição financeira ofícial
--Durante o exercicío- de 1990 e o priineiro seme-str~ lembrou que poderia conversar com a Direção da Caixa Ecode 1991, quais foram as aqUiSições- de propriedades imobi- nómica Federal, que, por sua vez, também dirige a Funcef,
liárias realizadas por essas· entidades;
a adquirir um valor muito grande de recursos de títulos da
Em segundo lugar, pergunto_ quais foram os intennediá- financeira do Grupo Coroa-Brastel. Aquele foi um pequeno
rios- dessas operações e quais as comissões recebidas a título elo de uma porção de operações estranhas ocorridas.
de corretagem e por quem.
_ ~e_gistro e_sse fato apenas para mostrar que, às vezes,
Obviamente, como· essas entidades são ãdmin-iSúãdas por pode haver situações estranhas, de como dirigentes das instipessoas que, na verdade, são os dirigentes dessas in~titJJições tu'ições financeiras oficiais acabam realizando operações finan- seja do Banco do Brasil, dO· Banco· Central do Brasil, ceiras de vulto, atendendo a certos interesses privados.
da PetrObrás, do Banco do Nordeste do Brasil e tantas outras
ÚSr~ liU.mbertOY.ucena- Perrrlite-me V. E~~ um aparte?
seria do interesse público que tivéssemos consCiêD.Ci3. de cOmo
são realizadas essas operações.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com prazer, nobre SenaTemos tido notícia·, Sr. Presidente, de que são interesses dor e Líder do PMDB; Humberto_ Lucena.
muito grande, e é possível que essas operações-sejam plenamente legais e normais, mas seria _muito importante que fosO Sr. Humberto Lucena- Sem dúvida, o que V. Ex•,
sem feitas com toda a transparência, até para qUe venhamos parece-me, quer evitar, é que se repitai:n, nesses casos, o
a conhecer se, porventura, não estão pessoas, de alguma forque tem ocorrido, segundo a imprensa, a operação nada transma, relacionadas ao Pod~r, ocupando postos-chaves, postos
parente que houve entre a Petrobrás Distribuidora e a Vasp,
de decisão que, talvez acabem se interessando por realizar que foi suspensa por uma liminar da Justiça Federal do Rio
_
esses negócios. E af a pergunta natcarãl que ad~iria:
de Janeiro. O pedido de informações de V. Ex• é da maior
Seria ético a uma pessoa, em posto de respoS3bilidade valia. Vamos aguardar que o Governo nos- dê os esclareciexecutiva, que tenha o poder de decisão, de alguma forma, mentos devidos. Volto, contudo, ao requerimento anterior
estar participando da intermediação de qualquer operação
de V. E~, quando se. reportou à questão do pagamento no
imobiliária adquirida por esses fundos. Temos tido notícia, exterior, pelo Banco do BRasil, de uma vultosa quantia em
por exemplo, de que ainda no ano passado foram realizadas
dólares, referente a um débito de usineiros, se não me engano,
__ _
operações de grancie vulto pela Previ.
de Alagoas. O que é de estarrecer~ nobre Senador Eduardo
Deputado Fernando Santa!).a sempre nos honra aqui com Suplicy, é que enquanto o Banco do Brasil toma essa atitude
sua presença. É um prazer ve-lo S. Ex~ que foi meu colega em relação ao endividamento de usineiros de açúcar e álcool,
na Câmara tios Deputado, fico alegre, repito, em vê-lo aqui.
ao mesmo tempo esteja levando avante cep~nas, senão milhaTivemos notícia qUe, no ano pass-ado~ a PreVI aa.qUiiíu res de execuções judiciais contra pequeno-s ~ médios proprieo edifício-sede do Grupo Pão de Açúcar, em São Paulo, por tários rufais, ou, ás vezes, ãté posseiros, na região mais pobre
um valor considerado dos maiores, talvez a maior operação do País, o Norde:::.te. Não há _coerência nesse tipo de procediÍ:inobiliária já realizada-no ano passado. Não seria adequado mento. Portanto, quero solidarizar-me inteiramente com as
e justo que so-ubéssemos como é que se· deu essa operação, palavras de V. Ex• em nome da minha bancada.
administrados pelas denominadas entidades de previdência
fechadas relacionadas às di versas inSútuiçõe5 esiã.ta"IS do Governo Federal.
Refiro-me ãs entidades fech8:das de previdência, coino
a Previ que é a maior delas, vinc~lada ao Ba~co do Brasil.
Cada instituição financeira iiitportante neste País tem urna
entidade de previdência para seus funcionários, que_ é administrada principalmente pela sua própria Dire-toria~ O Banco
do Brasil tem a Previ; a Caixa Económica· Federal administra
outras duas entidades· de previdência fechada: _uma _49_s seus
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S. Exf não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
(Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
·Concedo a· palavra ao nobre Senador Amir Lando.
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. S.
Ex~ declina da palavra.

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço ao nobre Senador Humberto Lucena, pelo aparte e o incorporo ao meu
pronunciamento, já que ele tem a mesma direção daquilo
que cortsidero importante, estar exlgindo das autoridades, ou:
seja, mai_or transparência no trato_da coisa pública.
Era o_ que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy; o Sr. Alexandre Costa, ]? Vice-Presidüue, deixa a cadeira da presidência, que é OCUpada pelo-Sr. Dirceu Carâdso, i" Secretário.
=~

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
, Affonso Camargo- Alfredo Campos- Aluísio Bezerra
- Aureo Mello- Hugo Napoleão-:'" Iram Saraiva- João
Calmon- Jonas Pfuheiro- Josaphat Marinho- José Paulo
Bis.oL-- José Richa - José Sarney - Magno Bacelar Maurício Corrêa - Nelson Carneiro :....__. Odacir Soares Pedro_Simon -José EduardQ- Ronaldo Aragão- Teotônio
Vilela Filho.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --Senador
Eduardo Suplicy, a Presidência, examiriarido o texto do Regimento Interno sobre as considerações em relação aQs requerimentos de informações passa â leitura do § 1" do art. -216:
"Art. 216 .......•..................•...•.••..
§ 1" - Ao fim de trinta dias, quando não hajam sido
prestadas as informações, o Senado reunir-se-á, dentro de
setenta e duas horas, para declarar a ocorrência -do fato e
adotar as providências decorrente do disposto no § 29 do art.
50 da Constituição."
.
.
O § zo do art. 50-da Constituição, refere-se ã "impufação
em crime de responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento
no prazo de_ trinta dias.
Parece que o caso não-se aplica em nenhum desses-aspectos aqui levantados no Regimento e na Constituição. Quando
as informações não são consideradas corilpletas pelo parlamentar, normalmente, provocada pelo senador, a Mesa renova ou insiste em aspectos que não foram stificieritemente esclarecidos pela resposta. Creio qUe é neste caso·que se enquadram
as considerações de V. Ex'. Sendo assim, a Mesa, provocada
por V. Ex~, fará a reiteração do pedido especificando áreas
que não foram cobertas ou não foram_atendidas_._
c ...................... .

O SR. EDUARDO SUPLJCY- Agradeço a V. Ex•, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Senador
Humbêrto Lucena, V. Exf solicita a palavra com base no
art. 14 do Regimento Interno, por 5 min.utos, para uma comunicação urgente de interesse partidário?
O Sr. Humberto Lucena- Não,_~r. PreSidente. Estou
pedindo a palavra como líder, para tece~ considerações sObre
assuntos de interesse nacional.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Por 5 minutos,
segundo o Regimento; antes da Ordem do Dia. Senão, após
a Ordem do Dia, por 20 minutos.
O Sr. Humberto Lucena- Então, nesse caso. reservo-me
para após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIOENTE (Dirceu Carneiro) ..c: Perfeito.
Concedo a palavra ao nobre Senador J utahy Magalhães.
S. Ex• declina da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ron~ldo Aragão.
(Pausa.) ·
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.~- O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Presidência
informa ao Plenário que, em obediência ao disposto na Resolução n 9 13, de 1991, que alterou o Regimento Interno desta
Casa na parte relativa à competência terini113.tíva das comissões, determinou a devolução- à Coniíss-ão- de Constitufção~
Justiça e Cidadania do Projeto de Resolução n9 42, de 1991,
apresentado como conclusão do Parecer n")93, de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro),....Sobre a mesa,
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1" Secretário:
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N• 332, DE 1991
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regintfmtais, sejam sOlicitadas ao
Senhor Ministro da Economia, Fazenda e Plane:jamento, Embaixador Marcílio Moreira, as seguintes informações:
1. Quais as razões que impedem o levántamento das
liquidações extrajudiciais do Banco do Estado da Par_aíba,
do Banco do Estado do Rio- Grande do Norte, do Banco
do Estado do Piauí e da Caixa Econômica Estadual de Goiás-?
2. Por que não leventar as liquidações e passar ao regime
de administração compartilhada, ou mesmo, de intervenção,
em último caso, comforme previsto na atual lei que rege o
···
-- ·- ----~--sistema financeiro?
3. - Não tendo os estados respectivos as _disponibilidades
financeiras necessárias, para propiciar o levantamento das liquidações, o Governo não poderia injetar recursos, através
do Banco Central, ou do Tesouro Nacional?
4. A demora na solução desse assunto tem algo a ver
com as diretrizes da atual política econômica do Governo?
5..- A decisão final não s.eria política, a nível do Sr. Presidente da República?
. Q_._ Qual o atendimento que o Banco Central fez a São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, visando â rqlagem
de títulos, para conjurar crises de liquidez do BANESPA,
BANERJ e do Banco de Crédito Real de Minas Gerais?
, _-Sala das Sessões, 25 de junho de 1991. -Senador HumJ>erio Lucena, Líder do PMDB.
(A Comissão Diretora.)
REQUERIMENTO N• 333, DE 1991
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais,
sejam solicitadas ao Senhor Ministro da Economia, Fazenda
e Planejamento, Embaixador Marcílio Marques Moreira, as
segi.tiiites informações:
1. Quais os estados cujos processos de rolagem de dívidas estão sob exame na área econômica do Governo?
_ 2. Quais os débitos, caso a caso, de cada um desses
estados, com o Tesouro Naçional (e_ndividamento externo),
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com o Banco do Brasil, com a Caixa EcónómiCa Federal Ou
com outras insitUtições oficiais de crédito? 3._ Qual o esquema preVisto pau a rolagem e se é ·o
mesmo para todos os estados?
4. Por que, até agora, o Governo não agtorízou _essa
rolagem?
Sala das Sessões, 25 de junho de 1991. -Senador Hum~
berto Lucena, Líder do PMDB.
(A Comissão Diretora.)

o SR. PRESIDENTE (Dirceu Cárneiro) :.:.:os requeri·
mentes lidos vão ao -exame da Mesa para decisão.
·
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Fo1 lido, em
sessão anterior, o Requerimento n~ 316, de-1991, dÔ SénadOr
Fernando Henrique Cardoso, solicitando que ·o ieinPá ctesti~
nado aos oradores. da Hora do Expediente, em sessão a s_er
marcada, seja dedicado a homenagear a memória do ex-Se~
nador Lino de Mattos.
A matéria não fói apreC"iãâa, naquela oportunidade, por
falta de quornm.
Passa-se à votação do requerimento.
Em votação o reque-rimento. __
Os Srs. Sêiiadores que o·aprOvam queiram per'niãnecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A-Presidência fará cumprir a dC:diberação do plenário.
O SR. PRESIDENTE(!Jlr~eu Carn-eiro) -Esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 63 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO:_DE LEI DA CÂMARA
N' 30, DE 1991
(Em regime de urgência; noS-- fernios" do ai'L 336, c,
do Regimento Interno.)
..
Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei da Câmára n' 30, de 1991 (no 588/91, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que disciplina
a transação nas causas de interesse da União, suas autarquias, fundações e empresas públicas federais, dispõe sobre a intervenção da União Federal nas causas ·em que
figurarem como autores os réus entre administração indireta; regula os pagamentos devidos pela Fazenda Pública,
em virtude de sentença· judiciária; revoga a Lei n~ 6.825,,
de 22 de setembro de 1980, e dá outras providências,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido ein Plenário,
da Comissão
-- - - - de Constituição, Justiça e Cidadania.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
anterior.
Passa-se à votação do projeto, em turno único.
E~ yotação.
O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Tem a palavra
o nobre Senador Jutahy Magalhães para encaminhar a votação.
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O SR. JUTAHY MAGALHÁES (PSDB- BA. Para encaminhar. a votação. Seffi revisâo do oradOr.)- Sr. Presidente,
essa mensagem, que se transformou no PLC nn 30, de 1991,
foi incluída na Ordem do Dia de ontem. Como não houve
orador antes da Ordem do Dia, esta transcorreu bem antes
da hora normal. Por essa razão, quando aqui cheguei, já havia
sido concluída a Ordem do Dia. Mas chamo a atenção da
Casa, Sr. Presidente, para o seguinte:
_a) o aludido projeto extingue o chamado "valor de alçada"~ estabelecido pela Lei no 6.825, de 22 de setembro de
1980. Tal mudança, ainda que se considere 4_criação dos Tribunais Regionais Federais, trará, a nosso modesto ver, prejuízos
para a almejada celeridade da prestação jurisdicional do Estado;
b) transfere também para o Executivo a competência
para estabelecer, por decreto, o teto máxim·o (art. 3~ do pioje-·
to) para que os representantes judiciais da-União, autarquias
etc. possam transigir, no sentido de terminar litígios.
2. Na medida em que esses valores estabelecidos fiquem
de_satu.alizados ou, de outra parte, sejam aumentados além
do razoável, será evidente, data venia, o prejuízo para o intereSse público. No primeirç caso, todas as ações subiriam aos
Tribunais RegionaiS; sObrecarregando a jurisdição de segunda
instância. No segundo, poder-se-ia prejudicar o interesse público em virtude da impossibilidade de se revisar judicialmente
os acordos desfavoráveis ao erário.

3. São estes, peço, os aspectos que, aequo animo, trazemos- a vossa consideraÇão.
,~_-Sr. Presidente, pélo a atenção dos_ lí~eres do PMDB,
dó PSDB, aqui pres~entes, acredito que tãmbém do PDC,
para a irrlportância desse caso.
Passou-se o prazo de emendas, mas seria conveniente,
se possível, que o relator da matéria- vejo que S. Ex~ infelizmente_ não está presente - a única pessoa capaz -de, se houver
entendimento, fazer essas modificações no projeto, porque
como está, Sr. Presidente, criar-se-ão maiores dificuldades
para a tramitação desses projetos, ne-ssas causas, devido, primcito, ao valor estabelecido no projeto; e, se não houver
__possibilidade de modifiCação desse valor, o seu reajuste, numa
fase inflacionária cCJmo a que vivemos: O projeto, ao invés
de trazer benefício trará um sem-número de prejuízos para
diversas causas que tiamitam em nosso Judiciário.
·
Por isso, Sr. Presidente, tenho duas propostas a fazer.
Primeira emenda:
Inclua-se como art. 6~ do projeto, renumerando-se os
---demais, o seguinte dispositivo:
" Art. 6' O art. 475, incisos II e III, do Código de
Processo Civil_, não se aplica à sentença proferida contra
a Uniáo nas causas de _valor igual ou inferior a Ct$
300.000,00 (trezentos mil cruzeiros).
Parágrafo único. O art. 475, incisO II, do- Código de
Processo Civil, não se aplica à sentença proferida contra
as autarquias federais nas causas de valor igual ou inferior
a Cr$ 300.000,_00 (trezentos mil cruzeiros)."
A outra porposta da emenda é:
Dê-se ao' art. 3"' do projeto a seguinte redação:
"Art. 3~ Os valores fixados nos arts. 1~ e 6~ desta
lei serão revistos, trimestralmente, de acordo com a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao COilsumidor (INPC).
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Chamo a atenção da Casa, porqüe a aproVaçãO -dessa
mensagem, num regime de urgência como foi soli.cítado,_I).ão
trará -nenhum benefíciCq)ãrá 0.0Ss3. Justiça, Acie-dito que, ao
contrário, trará grandes prejuízos daqui para freiife~
-Por esta ra-zão ê qu-e-· solicito a atenção dos Si's. Líderes
que pediram urgênCia pã:fa- vet Seé--põSSívei ainda fazer qualquer modificação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - J;:m votação
o projeto.
_ ,- __
os- Srs. Senadores que o aprovam queiram perni-ã.necer
sentados. (Pausa.)
-~ ·• ·
Aprovado, com o voto contrário do PSDB.
A matéria vai à 'SançãO~
-:
É.o seguinte ó projetO aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 30, DE 1991
(n• 588/91, na Casa de origem)
·
De iniciativa do S.enhor Presidente da República
Disciplina a transação nas causas de interesse da União,
suas autarquias, fundações e empresas públicas federais;
dispõe sobre a intervenção da União Federal nas causas
em que figurarem como autores ou téus entes da administração indireta; regula os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença- judiciária; revoga a
Lei n" 6.825, de 22 de setembro de 1980, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
__
,
Art. 1'-' Os representantes judiciais da Uriião Fedt~rál,
suas autarquias~ fundações e empresas públicas federais pOderão transigir para tertnlnar o litígio, nas causas, salvo as de
natureza fiScal 'e as relativas ao patrinfónio imObiliárjd da
União, de valor igual ou inferior a Cr$ 300.00<r,OCT (tteZeiifbs
mil cruzeiros), em que interessadas essas entidades na- qualidade de autoras, rés, assistentes ou opoentes, nas -condições
estabelecidas pelo Poder Executivo.
§ 1o Quando o valor da causa-for superior ao limite
previsto neste artigo a transação, soO pena de nulidade, so-mente será possível çom a prévia e expr.essa autor-ização das
autoridades que vierem a ser designadas em decreto.
§ 2"' Qualquer transação somente poderá ser homologada após a manifestação do Ministéri5' Público.
Art. 2o- A União poderá intervii"-nàS causas em que figurarem como autoras ou rés as autarquias, as fundações, as
sociedades de economia mista e as empre-Sas públicas federais.
Art. 3o O valor fixado no art. 1~ desta lei ser:á revisto,
periodicamente, de acordo com critério_ estabelecido em decreto.~

Art. 4• Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública
federal, estadual ou municipal e pelas autarquias e fundações
públicas far-se-ão, exclusivamente, na_ ot,dem cronológica da
apresentação dos precatórios judiciários' e à conta dó respectivo crédito.
Parágrafo -úriícO. É assegurado o direito de preferência
aos credores de obrigação de natureza alimentícia, obedecida,
entre eles, a ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios judiciários.
Art. s~ São nulas, não produzindo quaisquer efeitos jurídicos, as transações realizadas pelos representantes judiciais
da União, suas autarquias e empresas públicas federais, em
desacordo com as disposições-da Lei n• 6.825, de 22 de setem--bro de 1980.

Junho de 1991

Art. 6n Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7• · Revoga-se a Lei n' 6.825, áe 22 de setembro
de 1980.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 8, de 1988 (n• 409/&3, nà Casa de origem), que ·aftera
a Lein' 6.939, de 9 de setembro de 1981, que trata do
regiin'e suináriO de registro e arqUivaim!hto no Registro
-do Comércio, -tendo
PARECER, sob n• 169, de 1991, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade, jtifidicidade, e no mérito~- favorável.
A discussão da matéria foi encerrada ·na sessão ordifiária
anterior.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção. É o segui:Ote o projeto Aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 8, DE 1988
(N• 409/83, na Casa de origem)
Altera a Lei n• 6.939, de 9 de setembro de 1981,
que trata do regime sumário de registro e arquivamento
n~ Registro do C~~érci~_:
O Congresso Nadonai decreta:
Art. 1• O caput do art. 17 da Lei n' 6.939, de 9 de
setembro de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17. As firmas Tildividuais e so_ciedades comerciais, inclusive sociedades anónimas, que, a partir de 1"'
de_ janeiro de 1977, não hajam eXercido atividade económica ou-comercial de qualquer espécie, poderão requerer
sua baixa no Registro do Comércio."
-Art. 2"' A baixa no Regístro do Comércio a q tie se refere
o artigo anterior poderá ser requerida a contar da data de
vigência desta lei, independentemente da prova de quitação
de tributOs e contribuições com a Fazenda Pública federal,
estadual e municipal.
Art. 3"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.-Art. 4o Revogam-se as disposições em coritiári0:~-

0 'SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Ite01 :!;,c
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 40, de 1990 (n• 7.505/86, na Ca8a de origem), de inícia- tiva do Presidente da República, que autorfza 6 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS,
autarquia vinculada ao Ministro de Estado Extraordinário
para Assuntos de Irrigação, a doar o imóvel que menciona, situado no MunicíPio de Coremas, Estado da Paraíba,
tendo
PARECER, sob n' 116, de 1991, da Comissão
- de Assuntos Econômicos, favorável ao projeto,
com a Emenda n• 1-CAE, de Redação.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão de -21 do corrente.
Em votação o projetO, ein turiiõ--único, sem prejuízo
da emenda.
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Os Srs. Senadores que o· aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)

Aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 40, DE 1990
(n• 7.505/86, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor Presidente da República)
Autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas (DNOCSJ, autarquia Vinculada ao 1\:finistro de
Estado Extraordinário para Assuntos de Irrigação, a doar
o imóvel que menciona, situado no Município de Coremas,
Estado da Paraíba.
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Art. 49 Revogam-se as disposições ent contrário.
Em votação a Emenda n9 1-CAE, deRedação.

_
Os Srs. Senadores que a aprovam queirain permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão_ Diretora para redação final.
É a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA N• 1-CAE
_ Substitua-se na ementa a expressão "M.inistro de Estado
ExtraordináriO para Assuntos de Irrigação" por "Ministério
da Agricultura e da Reforma Agrária".
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 4:
. Votação, em turno único do Projeto de Lei do Senado
n;> 377, de 1989, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que altera dispositivos da Lei n;> 3.071,
de 1;> de janeiro de 1916, e do Decreto-Lei n'i' 4.657,
de 4 de setembro de 1942, e dá outras providências, tendo
·PARECERES, sob n~ 362, de 1990, e 96, de 1991,
da Comissão
--de Constituição, JusUça e Cidadania, )'pronuncia-mento: sobre o projeto (em fase de apreciação terminativa), pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito,
favorável; 2~> pronunciamento: sobre as emendas apresentadas de acordo _com o art. 235, II, o, do Regimento
·Interno, favorável.
A discussão da matéria foi encel--fãdá na -Sessão de -21
do corrente.
Em Votação o projeto, em turno único, --s-em prejuízo
das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
· Aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:

O Cõngresso Nacional decreta:
_ . _
Art. 1o Fica o Departamento Nacional de Obras Co_n_tr_a
as Secas (DNOCS), autorizado a -doar ã Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), sociedade anónima subsidiária das CentraisE!étricas Brasileiras S/A (Elettobrás), mediante escritura pública; uma ái'eá de terra com--45.000 m2
(quarenta é cinco mil metros quadrados), localizada na área
seca do açude público "Estevam Marinho", no Município
de Coremas, Estado da Paraíba, e que será destinada à construção de uma subestação de 230 k W, no prazo de 5 ( ci.nco)
anos, a contar da data em que for firmada a respectiva escritura
pública.
Parágrafo único. A área de terra de que trata_ o caput
tem a seguinte descrição: partindo ·do marco M-6, que pode
ser localizado partindo-se do cruzamento _dos_ eixos da a v.
Capitão António Leite com a rua 4 de Abril, percorrendo-se
na direção N 52• 30' W uma distância de 873,90m (oitocentos
e setenta e três metros e noventa centímetros), daí faz um
ângulo de 901>'00" para a di_rei_ta, segue em linha reta na
direção S so~ 30'W, perCorrendo uma distância de 106,20m
(cento e seis metros e vinte centímetros), até encontrar o
marco M-6; desse ponto segue em linha reta na direção N7Q<.>
percorrendo uma distância de 250,00m (duzentos e cinqüenta
PROJETO DE LEI DO SENADO
metros);até encontra o marco M-1; desse ponto faz um ângulo
N• 377, DE 1989
de 9Q;>_QO' 00" para a direita e segue em linha reta na direção
Altera dispositivos da Lei n• 3.071, de 1•-1-16 e do DecreS 21}> 00' W, percorrendo uma distância de 180,0Qm (cento
to-Lei n• 4.657, de 4-9-42, e dá outras providências.
e oitenta metros), até encontrar o marco M-A: desse ponto
O CongressO Naci~p.~l decreta;
. -·
__
faz um ângulo de 90° 00· para a direita e segue ein linha
Art. 1' Dê-se ao§ 7• do art. 7' do Decreto-Lei n• 4.657,
reta na direção S 70;> 00'. E, percorrendo uma distância de
250,00m (duzentos e cinqüenta níetros), até encontrár o inarc_o de 4 de setembro de 1942 (Lei de introdução ao Código Civil
Brasileiro) a redação seguinte:
M-B; desse ponto faz um ângulo de 90o 00' para a direita
e segue em linha reta na_ direção N 2()<.>. 00' E, percorrendo
"Art. 7~ ...........-........................-..-.......................... ;-......--uma distân~ia de 180',00m (ceilto e oitenta Inetros), até encon§ 7;> O domicílio do pai ou da mãe que tenha fílhos
trar o marco M-6, ponto inicial da descriçãq, fazendo com
sob a sua guarda estende-se aos filhos não emancipados,
este um ângulo de 90~ ()()_'_ 00" para a direita, ficando assim
e o do tutor ou curador aos incapazes sob a sua guarda."
2
fechada a área de 45.000 m (quarenta- e cinco mil metros
Art.
2• Dê-se aos artigos aqui referidos da Lei_n•3.071,
quadrados), que se limita ao norte com a faixa de domínio
de
1'
de
janeiro
de 1916 (Código Civil Brasileiro), a redação
do Departamento de Estradas de Rodagem (DER); ao sul,
-que se segue:
·
leste e oeste com terras de propriedade do DNOCS.
Art. 2~ A doação tornar-se-á nula, de pleno direito,
"Art. 9" ····-·••-••••· .. ••••H•·····•-··••••n···••••·"""'••• .. •-···-· se a construção mencionada no caput do art. 19 desta Jei não
§ 1;> Cessará para os menores a incapacidade:
estiver concluída no prazo. nele previsto, ou se ao imóvel
I ...-- por concessão do pai ou da mãe ou por sentença
se der destinação diversa, hipóteses em que ocorrerá a reverdo juiz,' ouvido o tutor, se o menor tiver 18 anos comsão do mesmo ao património do DNOCS, independentemente
pletos."
de indenização de qualquer benfeitoria porventura realizada
"Art. 70. É permitido ao casal destinar um prédio
na área.
_para domicüio da família, com a cláusula de ficar isento
Art. 3;> Esta lei entra em vigor na data de su~. publide execução por dívidas, salvo as que provierem de imposcação.
tos relativos ao mesmo prédio.
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Essa isenção durará enquã.nto vive-

rem os cônjuges e até qtie os filhos com-pletem sua maioridade."
---

"Art. 178. . ..................................~
..•............
················-····--·-----··········--___:;_.,;. .c::,.__ _
I - ···········~·-~··············-····-··------c - reaver do marido os bens. próprios confiados à
sua administração por pacto antenupcial. ••
. § 9•

"Art. 186.

Em caso de divergências entre o_ casal,

caberá recursos ao· juiz, ou sendo o casa_l separado, divor-

ciado ou tendo sido_ seu Q~amento anulado~revalecerá
a vontade do cônjuge com quem esteverem os filhOS.
Parágrafo único. Sendo, porém, ilegítiirios os pa'.is,
bastará o consentimento do que houver reconhecido o
menor ou se este não for reconhecido~ o consentimento
materno."
"Art. 224. Concedida a separação, quÍ!lq ~er dos ~ón
juges poderá pedir alimentos provissionais, que lhe serão
arbitrados na forma do art. 400."
"Art. 231. São-deveres de ambos o$--çôriju~~:
I - fidelidade recíproca;
II- vida em comum, no domicnio conjugal;
III -respeito e considerações redprocas;
IV- sustento, guarda e educação dos filhos."
.. Art. 233. A di_reção e a representação da sociedade
conjugal cabem ao marido e à mulher, que as exercerão
sempre no interesse do casal e __dos filhos, observadas
as seguintes normas:
.
I - havendo divergências entre os cônjuges, fiéá:-ressalvado a ambos o direito de recorrer ao jUiz, desde _que
não se- trate de matéria personalíssima;
II- os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus _haveres e rendimentos, para o sustento da
família e educação dos filhos, qualquer que seja o regime
de bens;
III - a administração dos bens particulares compete
a cada cônjuge, permitida a outorga de poderes de gestão
de um ou outro;
IV- a administração dõS beüs cbmuns_-oompete a ambos os cônjuges;
V- em casos de malversação dos bens, judiCialmente
comprovada, o juiz poderá atribuir a administração a
apenas um dos c_ó_njuges;
VI- o domicilio- -do casq.l s~rá e§.c_qlhido por ambos
os cônjuges, mas um e o-utro poderão ausentar-se do
domicílio conjugal para atender a. encargos públicos, ao
exercício de profissão ou a interesses particulares relevantes.
"Art. 235. Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime_de separação de bens:
I - alienar, hipotecar ou gravar de ónus real os bens
-imóveis ou aireitos reais sobre imóveis alheios;
II -pleitear como autor ou réu acerca de~ses bensou direitos;
III -prestar fiança ou aval;
IV -fazer doação não remuneratória com os be;os Q_Y
rendimentos comuns, exceto nos casos previstos no art.
236;

...

..

-

"·

.

V- contrair obrigações que possam importar em alienação-dos bens do casal.''
-"Art. 236: São válidas as doações feitas aos filhos,
por ocasião "de seu casamento ou- no estabelecimento de
economia separada."

Junho de 1991

"Art. 237. Cabe ao juiz suprir a -outorga quaildo
qualquer dos cônjuges a denegue, sem motivo justo, ou
lhe seja impossível dá-la."
''Art. 238. O suprimento judicial valida os atos autorizados, mas não obriga os bens própriOs de outro cônjuge."
_ _ _ ___
"Art. 240. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente, a condição de consertes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.
Parágrafo úriko. É faculdade de ambos os cônjuges
que um deles acresça aos seus os apelidos do consorte."
HArt: 241. As dívidas contraídas por qualquer dos
cônjuges na administração dos bens particulares e em
benefício destes, não obrigam os bens comuns~"
"Art. 246. Os bens da comunhão respondem pelas
obrigações contraídas pelo marido QU pela mulher para
atender aos encargos de fami1ia, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.
Parágrafo único. -A administração e a dispOsição dos
-bens que constituem o património particular competem
_ao cônjuge proprietário, salvo disposição contrária no
pacto antenupcial."
··· "Art. 248. Qualquer que seja o regime de bens, o
marido e a mulher podem livremente:
_I -exercer o direito que lhes compete sobre as pessoas
e os bens dos filhos havidos antes do casamento;
II - praticar todos os atos de disposição e admiriistração necessários ao desempenho de sua profissão;
m - administrar os bens próprios e deles dispor;
IV -desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham
sido gravados ou alienados sem outorga do outro cônjuge
ou suprimento do juiz;
V- demandar a rescisão dos contratos de fiança, aval
ou doação realizados pelo cônjuge sem o consentimento
do outro;
VI - reivindicar os bens comuns, móveis ou inióveis,
doados ou transferidos sem consentimento pelO outro
cônjuge;
VII- praticar todos os atos que não lhes forem expressamente vedados.
Parágrafo únicO. Na hipótese do número VI, se o
casal estiver separado de fato por mais de cínco anos,
cabe ao reividicante provar que os bens são de sua propriedade comum."
"Art. 249. As ações fundadas_ nos números IV, V
e VI do artigo anterior competem aos- cônjuges e a seus
herdeiros."
- "Art. 250~ É assegurado ao terceiro prejudicado, nos
casos dos números IV e V do art. 248, o direito de regresso
contra o cónjuge e seus herdeiros."
"Art. 251. A qualquer dos cônjuges compete a direção e a administração da sociedade conjugal quando o
outro:
I - estiver em lugar remoto ou não sabido;
II- estiver em cárcere por mais de dois anos;
III- for judicialmente declarado interdito.
Parágrafo único. Nesses casos, cabe ao cónjuge:
I -administrar os bens comuns;
II - dispor dos particulares e alienar os bens móveis
comuns e os do outro;
III- administrar os do outro cónjuge;
IV- alienar os imóveis comuns e os do outro, mediante autorização especial do juiz."
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"Art.

256.

NãO -havendo convenção-ou sendo nula,

vigorará? quanto aos bens entre os cónjuges, o regime

de comunhão parcial.
Páragrafo único._ É, porém, obrigatói-io o regime da
separação de bens no casamento:
I -~'~"· c.c·.oc'~···-····--·~'·············="~·'··ro.>.c ......
II- dos maiores de sessenta anos."
"Art. 260. O cônjuge Que estiver na posse cte bens
particulares do outro cônjuge será para com ele e seus
herdeiros responsável:
I -como usufrutuário, se o rendimento for comum;
II - como _proc_urador, se tiver mandato expresso ou
tácita para os administrar;
III- como depositário, se não for usufru'tuáiío D.em
administrador.,.
"Art. 263. São_excluídos da comunhão:
X- a fiança ou aval prestada- pelo marido ou pela
mulher, sem a devida outorga do outro cônjuge."
"Art. 266. Na constância da sociedade conjugal, a
propriedade e posse dos bens é comum. ••
"Art. 274. A administração do património c_omum
compete a qualquer dos cônjuges e as dívidas por eles
contraídas obrigam não só os_ bens comuns senão, ainda,
em faltas destes, o·s particulares de cada cônjuge, na razão
do proveito que cada qual houver auferido.
§ 1» A anuência de ambos os cônjuges é necessária
para os atos a título gratuito que imp1iquem cessão de
uso ou gozo de bens comuns.
§ 2~> Em caso de malversação de bens, o juiz poderá
atribuir a administração dos bens a apenas um dos cônjuges."
"Art. 277. Ambos os cônjuges são obrigados ã contribuir para as despesas da famflia na proporção dos rendimentos de seu trabalho e d_e seus bens, salvo estipulação
em contrário no contrato antenupcial."
"Art. 329. A mão ou pai que contrai novas núpcias
não perde o direito a ter consigo os filhos, que sO lhes
poderão ser retirados mandando o juiz, provado que um
ou outro e o respectivo cônjuge não os tratem convenientemente."
"Art. 360. O filho reconhecidO, enquanto nlenor, ficará sob a autoridade parental do progenitor que o reconhecer, e se ambos o reconhecerem, sob a autoridade
do pai e da mãe.
§ 1~> Cabe aguardadomenoràmãe que o reconhecer,
salvo se de tal soluçá9_ad~~r prejuízo ao ménor.·
§ 2<:> verificado que não deve o menor permanecer
em poder da mãe ou do pai, àeferirá o juiz a sUa guarda
a pessoa notoriamente idónea, de preferência da família
de qualquer dos genitore~." _ .
_ ___ _ ___
"Art. 360. Durante a Vigênciá da sociedade conJugal
a autoridade parental compete ao pai·e á mãe, conjuntamente. Na falta ou impedimento de um dqs·progertitores,
passará o outro a exercêRia com exclusividade.
__
Parágrafo único. Divergindo oS :PrOgeTiitores qiíãnto
ao_ exercício da autoridade parental, qualquer deles terá
direito de recorrer ao juiz, para solução de divergênCia."
"Art. 382. Dissolvida a sociedade conjugal por morte de um dos cônjuges, o poder parental compete ao
cônjuge sobrevivente."
"Art. 393. A niãe ou pai que contrai novas núpcias
não perde, quanto aos filhos de leito anterior, o direito_
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à autoridade parental, exercendoRo sem qualquer interfe-

rência do novo cônjuge."
_ "Art. 407. O direito de nomear tutor compete aos
pais e aos avós. Cada uma dessas pessoas a exercerá,
no caso de falta ou incapacidade das que lhes antecederem, na ordem aqui estabelecida.
Parágrafo único. A nomeação deve constar de testaR
mento ou de qualquer outro documento autêntico.'_'
_
'"Art. 409. Em falta do tutor nomeado pelos pais,
incumbe a tutela aos parentes consagüfileos- dÕ menor,
por esta ordem:
I -aos avós;
-- I I - aos irmãos, p_referindo-se oS_ bilaterais e o mais
vêihO ào.mais moço;
III- aos tios, preferindoRse o mais- Velho ao mais moR
çc;
Parágrafo único_: Cabe ao juiz decidir de outro modo,
no interesse do menor."
"Art. 414. Pod_em escusarRse da tutela todos os que
coll].provirem incapacitação física:_.~re~iVa ou financeira."
"Art. 454. O cõnjuge nãO separado judicialmente é,
de direito, o çurador do outro, quando interdito; na falta
do cônjuge, os pais, do curatelado: na falta dos pais,
o parente mais próximo, ficando o juiz autorizado a escolher a pessoa mais indicada, na ausência de parentes."
Ficam revogados o parágrafo único do art. 36, o § 1~>
e o inciso I do § 9~> do art. 178, o inciso VII do art. 183,
o inciso IV do art. 219, os arts. 234, 242, 243, 244, 245,
247, 253 e 254, o inciso XII do art. 263, o parágrafo único
do art. 266, o art. 275 e o inciso III do art. 1. 744, todos
da Lei n' 3.071, de 1' de janeiro de 1916 (Có<ijgo Civil Brasi:
leiro).
Ar!. 4° Os Caprtulos II e m do Livro~!, Título I I arts. 233 e-255 -,-do Código Civil B:~:asil~U:_o, paSSiirit a·-oonsti.tuir o Capítulo I, sob a epígrafe "Dos Direitos e Deveres
do Marido e da Mulher", do mesmo Código.
Art. 5<:> Fíc<úevógadOs, no Código CiVil Brasileiro, Parte Especial, O capítulo V, do título ÍII do livro I, que estabelece regras sobre o regime total no casamento.
Art. 6' O capítulo VI, do título V, do código civil brasileiro, parte especial,passa a ter a epígrafe "Da Autoridade
Parental", substituindo-se a expressão uPátrio Poder" por
"autoridade parental" naqueles artigos, parágrafos ou incisos
que lhe fizerem referência.
Art. 7~> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8<:> Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)_:- Em votação
as Eniendas de n~' 1 a 9 ~ de parecer favorável.
Os Srs. Senadores que as ap·rovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
__A.prov~das.
_
_
A matéria vai à Comissão Diretora -para redaçi\0 final.
São as seguintes as emendas aprovadas

EMENDAN' 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 70 do Código Civil,
art. 2~ do referido projeto, a seguinte redação:
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"Art. 70. ..,, ..~-··---·-··--··-·--·~----,, ...
Parágrafo úriico. Essa is~nção durará enquanto vive~
rem os cônjuges e até que haja filho incapaz.'•

EMENDAN'2
AcrescenteRse ao art, 258 do C.ódigo CiVil, art.
referido projeto~ o Seguinte parágrafo:--·- -

2~

do

"Art. 258 ....... '"···············-·····-············--·······
Poderão os nubentes, no processo de habilitação,
optar pelo regime de comunhão universal, ainda que
maiores de setenta anos, se tiverem comptovadaniente
vivido como casados no mínimo há dez anos ou tenham
filhos da união."
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EMENDAN•8
Inclua-se, onde convier, o- seguinte artigo:
"Art.
A união livre do homem e mulher, como
se casados fossem, e que perdure por cinco anos, ou
dois se interrompida por morte de um dos conviventes,
e a qualquer tempo existindo prole, faz presumir que
a ambos pertencem em partes iguais os bens havidos e
partir da coabitação, ainda que adquiridos ein riõine de
um só deles."

§ 2<:>

EMENDAN9 3
ao inciso II do parágrafo único do art. 258 do
Código Civil, art. 29 do referido projeto, a seguinte redação:
"Art. 258.
Dê~se

0 0 0

0 0

0 0 o o o o o

o

o o

o 0 0 TO TO 0.0 T 0 ·-·~ 0 0 0

0 0 0

EMENDAN'9
Inclua-se onde convier, o seguinte artigo:"Art.
A companheira, quando injustamente abanw
donada pelo companheiro após união por mais =de cinco
anos, poderá valer-se das disposições deste código para
haver alimentos de que necessite para a própria subsistência.
Parágrafo único. Esse direito lhe é_assegurado, ainda,
se tiver filho havido de sua vida em comum com o alímenw
tante.

·~ 0 0 0 . . . ~· 0 0 0 0 ···~-~·-· FFO 0 0 0 .~..,.·-·O 0

Parágrafo único. ······················-······-··············
I - ................................................ _ ........ ~····
II - dos maiores de setenta anos."

·o SR. PRESIDENTE (Di;ceu Car~~iro) _: ÍÍem 5:
Discussão, em turno único, do Parecer n<:> 4, de 1991;
da ComiSsão de FiScalizaçãO e Controle, concluindo ao
examinar o Aviso n' 431-SP, de 1984, do Tribun~l de

EMENDAN•4
Dê-se ao artigo 274 do Código Civl, art. 2• do referido
Projeto, a segUirite fedação:
· ·
.. Art. 274. A administração do património comum
compete a qualquer dos cônjuges e as dívidas por ambos
contraídas obrigam não só os bens ç:otliuns.senão, ainda
em falta destes, os particulares de cada cônjuge, na razão
do proveito que cada qual houver auferido."

EMENDAN'S
Substitua-se nos arts. 380, caput, 382 t!393, a expressão
"autoridade parental", pela expressão pátrio poder.
EMENDAN•6
Fica· rejeitado o art. 69 do Projeto de Lei do Se_nado
n' 377, de 1989.
EMENDAN•7
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art.
A mulher que exerce profissão lucrativa, distinta da do marido, terá direito de praticar todos os atos
inerentes ao seu exercício e à S\fa defesa. O produto
do seu trabalho assim aufeii_do, e os bens com ele adquiridos, constituem, salvo estipulação diversa em pacto antenupcial, bens reservados, dos quais poderá dispor livrew
mente com observância, porém, do preceituado na parte
fmal do art. 240 e nos n~ II e III, do art. 242.
Parágrafo Unko._ Não respóride, o produto do trabalho da mulher, nem os bens a que se refere este artigo,
pelas dívidas do marido, exceto as contraídas em bene_f(cio
da família ...

Contas da União que o processo de privatização da Companhia Fábrica de Tecidos Dona- Izabel foi conveniente
-e oportuno e não trouxe nenhum dano ao património
públíco.
__ Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa.)
Não_ hav-endo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. SenadoJ~ que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
.c Aprovado.
Será feita a _devida comunicação ao Tnbunal de Contas
da União.
É o seguinte o parecer aprovado:
PARECER N• 4, DE 1991
(Da Comissão-de Fiscalização e Confrole)
Sobre o Aviso n• 431-SP, de 1984, do Tribunal d~e Contas
da União, que encaminha ao Senado Federal cópia da
Decisão do Plenário, do Relator e Voto do Relator, Ministro Ewald Pinheiro, do Parecer do Procurador-Geral,
prof. Francisco de Saltes Mourão Branco, e os votos divergentes dos Senhores Ministros Ivan Luz e José Antônio
Barreto de Macêdo, relativos à prestação de contas da
Companhia Fábrica de Tecidos Dona Izabel, período de
30 de abril a 30 de setembro de 1982, assim como ao
processo de privatização da referida empresa, perpetrado
pelo Banco Central.
Relator: Senador Mauro Benevides
O Aviso n' 431-SP, de 6-8-84 do Tribunal de Contas
da União, já mereceu parecer da ConiisSão de Finanças; tendo
como Relator o Senador SeVero Gomes e um voto em separado (vencido), do Senador Roberto Campos.
Mais recentemente, o Presidente do Senado Federal, Senador José Fragelli, deu o seguinte despacho: tendo em vista
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o te~n dos esclarecim~~tos prestados pelo Ministro· Relator
(AviSO n_n 488-SP/84)! encaminh~9os a esse órgão pelo Ofício
n' SGM 107, de 17 de setembro de 1984 e, considerando
gue a tramitaçã? pr~vfs~a _f1:0.art.)13 do Regimento Coffium
somente se aplica na hipótese priviSta no § ()o do art. 72
da _Constituição, que nos leva,- pbr remissão, ao disposto nas
al~n~as _b e_ c d~ §_~c!e~s~_ mesmo artigo e que tratam da
soh~1taçao do Tnbu~al de_ Contas no sentido de o Congresso
N~cwnal sustar, por rlegahdade, a execução do contrato, tomo
a hberdade, pelo alto intermédio de Vossa Excelência solicitar
à douta Comissão de FinanÇaS-0-reeX<irrife da matéri'a objeto
dos avisos nos 407 e 431-SP, de 1984, daquele Tribunal.
A Comissão de Finariças, tendO corno Rc1ator o Senador
Martins Filho, concluiu que, tendo em vista a Resoluçao n~
8, de 8 de maio deste ano, que adapta o Regimento Interno
às disposições da Lei n"' 7.295, compete à Comissão de FiscaH~
zação e Controle apreciar sob os prismas da conveniência
e oportunidade o processo _em curso nesta Casa.
Após analisar detidamente a matéria, pesando os argu~
mentes do Ministro-Relator, os votos dos MinistrOs Ivan Luz
e José Antonio B. de Macêdo, o parecer do Senador Severo
Gomt~s, o voto em separado (vencido) do Sena-dOr Roberto
Campos e as explicações da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República (fls. 23_a 29)~ concluímos pela conveniência e pela oportunidade do_ processo de privatiZação da
empresa Dona lzabel, pelos motivos que ora exponho.
1 --A reprivatização da empresa Dona Izabel tem como
objetivo a recuperação de créditos do Bacen, que eram-consi~
derados de difícil realização dada a situação econômico~fi~
nanceira ein que se encontrava aqUela empresa. A manutenção do controle acionário pelo Bacen acabaria acarretando
uma maior injeção de recursos subsidiados à _empresa, o que
vinha ocorrendo, pressionando o-déficit da caixa do Tesouro.
De qualquer forma, a manutenção da empresa em mãos do
Estado não atendia a_o __disposto no art. 163 da Constituição,
pois a atívidade desenvolvida não era indispensável à segurança nacional, assim como não _s_e tratava de setor que não
pudesse ser desenvolvido com eficiência e eficácia pela inicia~
tiva privada.
2- A tentativa de recuperação da empresa pelo Bacen
durou cerca de 9 (nove) anos. Mesmo após ter sido regularizada a parte técnica e administrativa, a empresa continuou
apresentando prejuízos. A manutenção da atividade produtiva
da Dona Izabel custava bastante caro ao Banco Central e
ao País, sem trazer benefícios sociais que justifiCassem tal
intervenção. A remuneração ffiédia dos créditos do Banco
Cenfiill era da ordem de 27% a. a., sem·cotreÇâo monetária,
sendo que o Banco Central não tinha possibilidade de recebêlos. A saída encontrada foi a de transformar os créditos em
participação acionária e vender. posteriormente' as ações assim adquiridas, no intUito de recuperar os empréstimos concedidos, o que foi feito.
3 - O Bacen subscreveu, com o seu crédito, ações no
valor unitário de Cr$ 4,32, e as vendcu_ao preço de Cr$ 7 ,777,
noventa dias após a aquisição. Portanto, a um preço 53,39%
maior.
4 - A operação de vendas a prazo das ações era o único
caminho a seguir, pois era impossível vendê~ las a vista. A
taxa de financiamento de 36%-a.a., (12% de juros mais 24%
de correção monetária), ·na realidade equivale a uma taxa
efetiva de 108% a.a., uma vez que a taxa oríginal não incide
sobre Cr$ 4,32 e sim sobre Cr$ 7 ,78, superou a taxa de inflação
da época, que se situava em tomo de 95% (IGP).
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5 -Sendo Dona Izabel uma empresa privada e de capital
aberto, o aumento de capital efetivado pelo Baccn não dependia de qualquer autorização presidencial_. A esse respeito,
convém transcrever parte do voto do Ministro Ivan Luz,_ doa
TCU: ""estou em que não tem aplicação ao caso aquela deliberação por isso que a empresa Dona Izabel era e é privada,
com participação apenas minoritária-de recursos públicos federais na formação do seu capital (BNDES 16% + Banco do
Brasil 14% )"
Portanto a Deliberação n• 4.058, de 1975, do Conselho
de Desenvolvimento Económico, não se aplica ao caso em
exame.
A empresa era e c_ontinua sendo privada, não se enquadrando no conceito fixado pelo Decreto n9 84.128, art. 29,
de 1975, pois iláó estava sob controle da União e nem era
subsidiária de empresa pública ou sociedade de economia mis~
ta, motivo para não ser exigível a autorização do Presidente
da República para o aumento do seu capital.
6- A afirmativa do Diretor da Área Bancária do Banco
Central de que os créditos dO: Bacen na companhia Dona
Izabel, antes da conversão em açóes, se fOssem corrigidas
monetariamente, atingiriam a -cífra de Cr$ 2,0 bilhõeis, não
procede. Os financiamentos tinham uma taxa média de 27%
a.a., portanto, a correção plena estaria e está fo"ri das normas
contratuais pactuadas.
Além do mais, a taxa cobrada pelo Bacen nas operações
de desmobilização de_ ati vos de todas as instituições financeiras, na forma estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, era de 36% a.a. -A comparação feita pelo Diretor do
Bacen não cabe por estar fora da realidade dos fatos. (Resolução no 374, item IV, alínea b.)
-7- O processo de licitação das ações seguiu todo o_ pro~
cessual requerido: houve publicidade dos atos, houve sigilo
na apresentação das propostas; houve igualdade entre os lici~
tantes; as propostas- e-sfavam de acordo com o edital; O juga~
menta foi objetivo; e -a- adjudicação do contrato ao vencedor
encerrou os trâmiteS legais.
As explicações contidas nas fls. 27 a 28 "considerações"
apresentadas pela Secretaria do Planejamento da Presidência
da República não deixam margem a dúvidas quanto à lisura
do Processo Licitat6rio.
A reprivatização da Companhia Fábrica de Tecidos Dona
Izabel, ao grupo que Ofer_eceu o melhor lance no leilão, contribuiu para o fortalecimento da iniciativa privada no nosso País
a par de eliminar um encargo onei'Oso para oS Cõft6s públicos~
Assim, em decorrência das considerações _ cexpostas, só
nos resta reiterar a Conclusão inicial de que o processo da
privatizaç-ão da empresa Dona Izabel foi conviente e oportuna
e não trouxe nenhum dano ao Património Público.
Sala das CoritissõeS, 26 de maio de 1988. -Carlos Chiarem, Presidente -Mauro Benevides, Relator -Mendes Ca~
nale - Wilson Martins - José Paulo_ Bisol - João Ca1mon
- Almir Gabrifl - ''Oivaldo Suruag:f - CarloS- AlbertO José Agripino - Mareio Lacerda.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) :-Item 6: _
Discussão, erri turno único, do Parecer nç. 92, de 1991,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cid_ª-dan~a, profe·
rido sobre a Indicação n 9 4, de 1990, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães, concluindo que o Ato n' 14/90 da Comissão Diretora- não viola as pferrogativas asseguradas
constitucionalmente aos parlamentares, salvo quanto ao_
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discussão o parecer, em turno único. (Pausa.)
Nao havendo_ quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação. ___ _
.. ,_ .
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram, permanecer
sentados. (Pausa.)
_
Aprovado.
A Presidência tomará as providências necessárias a fim
d~ _que seja retificado o Ato n~ 14, de 1990 da Co:Uissão
Diretora. -- ---'
É o seguinte o parecer aprovado:
PARECER N• 92, DE 1991
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Indicação n' 4/90, de autoria do Senador Jntahy
Magalhães, solicitando a análise do Ato da Comissão Diretora de n• 814, de 2 de agosto de 1990.
Relator. Senador José Fogaça:
O ilustre Seilador Jutahy Magalhães formulou, na forma
do que faculta o art. 224 do Regimento InterD.o, il)dicação
para que fóssem analisados por esta CoinissãCi ã.Sj)ectos do
Ato n°14/90, da Comissão Diretora, estruturados em 5 (cinco)
tópicos distintos Que passamos a considerar, cada qual de
per se:
1) Competência da Comissão Diretora para n!gulmentar
a admissibilidade dos requerimentos de_inform_ação-, tf:ndp
em vista o disposto no § 2° do art. 50 _da Constituição -e do
art. 98 do Regimento Interno.
.
Neste questionamento parece pretender o ·nobre senador
indicante uma definição sobre a legalidade do Ato n• 14/90,
ou seja, se este se incorpora ·ao elenco- de competências -da
Mesa do Senado ex vi do que preceituam o art. 50 da Carta
Maior e o art. 98 do Regimento Interno da Casa.
__
A resposta parece~nos estar contida_ no próprio art. -so
da Constituição, quando estabelece~ em seu parágrafo segundo, que "as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informação
aos MinistrOS- de Estado- ( ... )" Ora, Comes" se percebe, é
a Constituição que outorga à Mesa do Senado competência
para encaminhar esses requerimentos_ de informação detentora à Mesa da titularidade do pedido, por mandamento constitucional, forçoso será reCOnhecer-lhe também a competência
decorrente de disciplinar a tramitação -de pedidos dessa natureza.
2) Conteúdo restritivO das hipóteses _de_ cabimento de
requerimento de informa_ção, considerando o coriteiído do
art .--1 ,-dO- mel:iciciriado- Ato- fi9 ·14 -da -comiss-ão -oiretora -,--em
face do prescrito no § 2ç> do art. 50 da ConstituiçãO e art.
216, inciso I, do Regimento.
Analisando o conteúdo do art. 1o do Ato n~ 14/90, veriffca-se que o mesmo não implica restrição substantiva ao conteúdo do requerimento de informação. O que se pretendeu foi
tornar clara uma relação causal entre essa espécie de requerimento e a matéria em tramitação no Senado ou ainda entre
ela e o ato do Poder Executivo atinente à Competência fiscalizadora do Congresso (art. 49, item X, da ConstitUição e art.
216, inciso 1, do Regimen.to Interno). Parece incontroverso
que cabe à Mesa um mínimo de ação disciplinadora no encaminhamento desses pedidos, mas mesmo assim não nos parece
recomendável opor-lhes restrições de ordem material, uma
vez que a Constituição, não contém restriÇão â esse ·reSpeito.

'
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3) Impossibilidade de o requerimento de informação contcinplar assuntos afetos à área de competência de mais de
um ministério (art. 2•, inciso II, do Ato n• 14/90).
Todos sabemos que dentre as inúmeras atribuições_ da
Me~a Diretora encontra-se a de ordenar os requerimentos
e estabelecer-lhes a forma própria. O art. 2~, ínciso II, do
ato sob exame, nada mais representa que um desdobramento
dessa competência. Nada impede que mais de um pedido
sejaTormtilado pelo mesmo autor. Observe-se que a Constituição refere-se a "ministros de Estado" e não a Governo.
As info_Imações, pois, devem partir de cada ministério e não
do Governo, considerado como um tOdo.
4) Obrigatoriedade de formulação do pedido· a ministros
de Estado quando existem oUtras competências execut1'vas na esfera da Presidência da República, subordinadas ao titular
de cargo de Secretário (art. 3• do Ato n• 14/90, em face da
Lei n' 8.018/90).
.
.. .
.
O§ z~ do art. 50 da Constituição Federal refere-se, expressamente, ao encaminhamento de '"pedidos escritos de informação-aos ministros de estado," estabelecendo, logo em seguida. a conseqüência de recusa ou do não-atendimento, no prazo
de trinta dias ou seja, o crime de responsabilidade praticado
por essas autoridades, em função do cargo que ocupam. RaciocinaJ!ci.o. silogisticamente, cOncluiremos que se o crime de responsabilidade pela recusa, não-atendimento ou prestação de
informação falsa só pode ser imputado a ministro de estado,
somente a estes deve ser dirigido o pedido de informação.
5) Existência de poder arbitrário no cometim-ento à Mesa
da competência para julg_ar prejUdicado pedido de informação
já respon~dido, ou cuja informação se encontrar disponível
no Senado (art. 4• do Ato n• 14/90).
·· ·
Considerando a Mesa prejudicado um pedido de informação, fá respondido ou cujo esclarecimento seja possível com
informações disponíveis no Senado, não há que se cogitar
d<? exercício de um poder arbitrário, rilas de um procedimento
disciplinador que lhe é inerente, em face daS peculiaridades
do processo legislativo· e tendo em vista mesmo o principio
de economia processual.
O __ levantamento -da informação solicitada como- pressuposto do encaminhamento do pedido explica-se aiilda pelo
fato de que é a Mesa, e não o Senador, quem assume a
titularidade do pedido, na forma do § 2• do art. 50 da Consti·
t~içâo. Assim_ a ela _ca_be velar para que não seja encaminhados
pedidos imprópriOs, desconexos ou repetítiVOs.

Em conclusão
Entendemos que o Ato n~ 14/90 da Comissão Diietora
não viola as prerrogativas dos parlamentares asseguradas pela

Constituição e disciplinadas pelo- Regimento L1terno -do Senado.
·
Entendemos ainda que, no concernente ao conteúdo ri:taterial do requerimento de informação (art. 19 do- ato n9 14/90),
dev~-~- Com.issão Diretora suprimi-lo ou substituí-lo por outro
de maiOr abrangência, considerando que não lhe assiste competência para restringir o alcance da prerrogativa deferida
pelo art. 50, § 2•, da Constituição.
''
É o nOsso parecer.
·
Sala das Comissões, 8 de maio de 1991. -Nelson Carneiro, Presidente - José Fogaça, Relator - Cid Sabóia de
Carvalho - Oziel Carneiro - Jutaby Magalhães - Elcio
Álvares- Magno Bacelar- Eduardo Suplicy- José Eduardo
- Nabor Júnior- Maurício Corrêa- Pedro Simon- Odacir
Soares.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) '-- Item 7:
Discussão. em turrio único, do Parecer n" i73, de Í991~
da Comissão de ConstituiÇãó, Justiça e Cidadania, sobre
consulta formulada pelo Senador Magno Bacelar a respeito da interpretação do § 3" do art. 5' do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, concluindo que o texto objeto da consulta aplica-se aos titulares de mandato
parlamentar em 5 de outubro de 1988 que tenham sido
eleitos vice-prefeitos na eleição realizada a 1~ _d~--~~-~~m
bro do mesmo ano, os· quais, se convocados a exercer
a função de prefeito, não perderão _o mandato parlamentar.
Em discussão o párecer;·em·turrio único. (Pausa..)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pe·rmanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_ --_ __ _
A Presidência cO.municará'a decisão do PlenáriO ·ao consulente.
É o_ seguinte o parecer aprovado:
PARECER N•173, DE 1991
(Da Comissão de Consti"i:uíÇão, JUstiça e- S06efaiU3:f
Sõbre consulta a respeito da interpretação do §
3~ do art. s~ do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho__ _
O Senhor Presidente do Senado Federal encaminha, para
exame desta comissão-, consulta formulada pelo Senador Magno Bacelar acerca da aplicação do § 39 do art. 59 do Ato
das DispOsições Constitucionais Transiiórias.
Instruem a consulta cópias de ofícios- dirigidos ao Prefeito
de São Luís e ao Presidente da Câmara Municipal de São
Luís e cópia da Re> lução n' 14.928, de 1' de dezembro de
1988, do Tribunal Superior EleitoraL
A norma sobre c:ujo alcance versa a consulta em tela
determina, verbis:
"Art. 59 Não se aplicam às eleiçqes previstaspara 15
de novembro de 1988 o disposto no art. 16 e as regras
do art. 77 da Constituição-.
§ 1• Omissis.
§ 2• Omissis.
§ 39 Os atuais parlamentares federais e estaduais eleitos vice-prefeitos, se convocados a exercer a função de
prefeito, não perderão o mandato."
Inserido no art. 59 do ADCT, que se aplica exclusivamente à eleição realizada a 15 _de nove!Ilbro de 1988, o §
39 transcrito disciplina a situação daquele~ q~:~e_, à época da
promulgação da Constituiçãn em vigor, eram parlamentares
e foram eleitos vice-prefeitos na eleição de que trata o art.
59 do ADCT. Tal o alcance do termo "atuais,. contido na
disposição em exame.
Por "parlamentares fe.derais e estaduaisn compreendemse os membros do Congresso Nacional e os membros das
Assembléias Legislativas estaduais, ou seja: no primeir J caso,
os deputados e senadores e, no segundo, os deputados estaduais, investidos no mandato parlamentar', repita-se, q11ando
da promulgação do texto constitu.clonal.
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A investidura no mandato ocorre com a posse, no caso
de senador, na fora do art. 49 do Regimento Interno da Casa,
e com a prestação do compromisso, rro caso de deputado
federal (art. 3"', § 89 , do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados).
No sistema constitucional brasileiro o senador é eleito
com dois suplentes que, contudo, não são titulares de man,cfa_to
parlamentar, enquanto não se verificar a investidura.
Por outro lado, estando a expressão "parlamentar" determinada pelo adjetivo "atual", a norma disciplina, na atualidade, apenas aqueles titulares de mandato parlamentar a 5
de outubro de 1988 que permanecem titulares do mesmo·rrrn:ndato. Tem, portanto, um campó de atllação hoje reduzidíssimo, dado que a Câmara dos Deputados e um terço do Senado
Federal submeteram_-se às urnas em 1990.
Com efeito~ tra_tando-se de regra exçepcional,_ o_ § 3? do
art. 59 do ADCT é de ser interpreta-do restritivamente, conforme determinam as regras de hermenêutica.
Em face do exposto, concluímos que o texto objeto da
consulta aplica-se aos titulares de mandato parlamentar em
5 de _outubro de 1988 que tenham sido eleitos vice-prefeitos
na eleição· realizada a 15 de novembro do mesmo ano, os
quais, se convocados a exercer a função de prefeito, não perde.
rão o mandato parlamentar.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1991. - Nelson Carneiro, Presidente- Cid Sabóia de Carvalho, Relator- Amazonino Mendes- Jutaby Magalhães- -Aureo Mello - Antônio Mariz - Chagas Rodrigues - Magno Bacelar -- Maurício
Corrêa - Jf?sàph~t Marinho - Oziel Carneiro - VaJmir
Campelo - Elcio Alvares - Amir_ Lando.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) __: ftem 8:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÀO N' 11, DI;: 1991
(Incluída em Ordem d~ Dia nos termos
do art. 358 do Regimento Interno)
Altera a redação do § 3• do art. 57, do § 4' do art
66, do § 3• do art 68 e do art. 166, caput e seusJ§
I~' e 2"' da Constituição Federal. (1-? signatário: SenadOr
Alfredo Campos)
A comissão incumbida do exame da prop-osição_ não emitiu seu parecer no prazo regimental de ti'futa dias·improrrogáveis. Assim, a matéria foi íncluíd~ em- Ordem do Dia. nos
termos do disposto no art. 35S do Regimento Interno, para
que o Plenário delibere se a proposta deve ter prosseguimento
em sua tramitação.
Em votação o prosseguimento da tramitação da Proposta
de Emenda à Constituição n• 11, de 1991.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão
em fase de discussão.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotada a
mátéri3 da Ordem do Düi.
Sobre a mesa, redação -final da proposiÇão aprovada na
Ordem do Dia de hoje, que, nos termos do parágrafo único
do art. 320 do Regimento Interno, se não houver objeção
do Plenário, será lida pelo Sr. Primeiro Secretário.
É lido o seguinte:
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PARECER N• 208, DE 1991
ComiSsão Diretüra
Redação final do Projeto de Lei da Câmara no 40, de
1990 (n• 7.505/86, na Casa de origem).
A Comissã0 Díretora apresenta a redação final do Projeto
de Lei da Câmara n' AO, de 1990 (n' 7.505/86;
Casa de ~
origem), que autoriza o Departamento Nacional de Obras_
Contra as Secas (DNOCS), autarquia vinculada ao Ministro
de Estado Extraordinário para Assuntos de Irrigação, a doar
o imóvel que menciona, situado no Município de Corerrias,
Estado da ParaíbaC~
Sala de Reuniões da Comissão, 25 de junho de 1991.
- Alexandre Costa, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
- Aureo Mello - Rachid Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N' 208, DE 1991
Redação final do Projeto de Lei da Cãmarano 40, de
1990 (n~ 7.505/86, na Casa de origem), que autoriza o
Departamento Naci()nal de Obras Contra as Secas
(DNOCS), autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura e da Reforma Agráriá., a doar o imóvel que menciona,
situado no Município de Coremas, Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ É o Departamento Nacioital de -Obras_ Cõij_traas Secas (DNOCSJautorizado a doar à Companhia Hidroe·
létrica do São FranciSco (CHESF_), Sociedade Anónima, subsi'
diária das Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobrás), mediante escritura pública, urna área de terra com45.000m 2 (quarenta e cinco mil metros quadrados), localizada na área seca
do Açude Público ''_Estevaro Marinho:• ~ nb Município de Core~
mas, Estado da Paraíba, e que será destinada à construção
de uma subestação de 230KV, no prazo de cinco anos, a
contar da data em que for firmada ·a respectiva escritura pública.
Parágrafo úiiíCõ. A área de terra de que trata este artigo
tem a seguinte descrição: partindo do marco M:-6, que pode
ser localizado partindo-se do cruzamento dos eixos da Avenida
Capitão Antônio Leite com á Rua- 4 de abril, percorrendo-se
na direção N52~30'W uma distância de 873,90rrl (oitocentos
e setenta e três metros e noventa centímetros), daf faz-se
um ângulo de 90~00'00" para a dire-itã., segue- em linha reta
na direção S50'30'W, percorrendo uma distância de 106,20m
(cento e seis metros e vinte centímet_ros)~_até_ encontrar o
marco M-6, desse ponto segue em linha reta na direção
N70•00W percorrendo uma distância de 250,00m (duzentos
e cinqüenta metros), até encontrar o marco M-1, desse ponto
faz-se um ângulo de 9()9(){)'00" para a direita e segue em linha
reta na direção S209QO'W, percorrendo uma distância de
180,00m (cento e oitent~ metros), atéençontraro marco M-A;
desse ponto faz,se um ângbulo de 90•00'00" para a direita
e segue em linha reta na direção S70~0' E, percorrendo uma
distância de 250,00m (duzentos e cinqüenta metros), até encontrar o marco M-B; desse ponto faz-se~ um ângulo de
909()0'00" para a direita e segue em linha reta: na direção
N2Ü'ÜO'E, percorrendo uma distância de 180,00m (cento e
oitenta metros), até encontrar o marco M-6, pontO inicial
da descrição, fazendo com este um ângulo de 90~00'00" para
a direita, ficando àssmt-fechada a área de 45.000ro 2 (quaienta
e cinco mil metros quadrados), que se limita ao riórte com
a faixa de domínio do Departamento de Estradas de Rodagem
(DER), ao sul, leste e oeste com terras de propriedade do
_DNOCS.

na
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A.rt. 2~ A doação tornar-se~á nula, de pleno direito,
sc_a construção mencionada no çaput do art. lo desta lei não
estiver concluída no prazo nele previsto, ou se ao imóvel
se der destinação diversa, hipóteses em que ocorrerá a reversão do mesmo ao patrimônio do DNOCS, iridependentemente
de indenização de qualquer benfeitoria porventura realizada
na-área.
-Art. 3~ Esta J~i" e~tra em vigor na dat_a de sua publi~
cação.
Art. 4o Revogam-se
as disposiÇões erii contrário.
.
. - .
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -.A redação
final lida vai à publicação.
Sobre a mesa. requeririteiüo-qi.Ie será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:_
REQUERIMENTO N• 334, DE 1991
Nos termos do disposto no art. 321 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e
votação, da redação final do Projeto de Lei da Câmara n~
40, de 1990 (n• 7.505/86, na Casa de origem), de iniCiativa
do Presidente da República, que autoriza o Departamento
Nacional de Obras Contra· as Secas:_..:...._ DNOCS, autarquia
vinculada a_o Mjnistro de Estado Extraordinário para Assuntos
de Irrigação, a doar o imóvel que menciona, situado no MunicípiO de Coremas, Estado da Paraíba.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1991.- Jonas Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado
o requerimento, passa:.se à apreciação da redação final.
Em discussão aredação final. (Pausa.)
~
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
_ Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
~ ~
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~ Passa-se à
apreciação do Requerimento n~ 330, de 1991, de urgência,
lido no Expediente.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela ordem.)- Sr. Presidente, gostaria de saber qual é a matéria,
para esclarecimento do Plenário ..
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requerimento será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 3311, DE 1991
Sr. Presidente da. Comissão de Assuntos Económicos
do Senado Federal.
___ Re"queremos urgência, nos t~_rmos do art. 336, alÍnea c,
do Regimento Interno, para a discussão, e votação em 2~
Exm~
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turno, do Projeto de Resolução na 17/87, que "Institui o Museu
Histórico do Senado Federal e dá outras providências".
Sala das Sessões, 25 de junho de 1991. -Nelson Carneiro
- Humberto Lucena - Marco Maciel - Jutahy Magalhães
- Eduardo Suplicy - Esperidião Amin.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação
o requerimento.
- -- ---Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados,_
(Pausa.)
- ·· ·
- Aprovado.
Aprova-do o requerimento, a matéría sera üiduída na
Ordem do Dia da segunda sessâõ ordinária subseqüente, nos
termos-do art. 345, II, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está esgotada
a matéria constante da O:rdem do Diã.
VoJta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador -Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discUrso.)- Sr:-Piesidente, Srs.
Senadores, venho a esta tribuna para deter-me sobre a penosa
situação em que se encontra a maioria dos nossos estados.
Diante da rígida política económica do Governo, de cUnho sabidamente ortodoxo, não resta dúvida de que as dificuldades financeiras, sobretudo dos estados mais pobres, -agra.;
vam-se dia a dia.
~ Todos sabem que o endividamento dos estados e, por
que também não dizer, dos municípios, particularmente das
capitais; avolumou-se imensamente no País, a partir-do endividamento geral do setor público, sobretudo durante a fase
do autoritarismo militar.
A União de_u o exemplo. Através de urna política económica que baseou o custeio do desenvolvimento nacional em
fi.nanci"amentos externos, a União abriu espaço para que também os estados e municípios seguissem o seu exemplo tornando-se, como -não- poderia deixar de ser, seu avalista, de vez
que as operações de crédito, contraídas no exterior, precisavam sempre da garantia do Tesouro Nacional. Isso, para não
falar no processo de endividamento interno, que também agravou a situação da União e, mais ainda, dos estados_ e municípios, poiS à falta de recursos fiscais, para financiar os seus
investimentos, passaram a se socorrer das facilidades que lhes
foram propiciadas, ao longo dos anos, pelos vários governos
que, através de suas políticas económicas, abriram-lhes as
portas do Banco do Brasil, da Caixa Econômfcã. Federal, do
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social,
do Banco do Nordeste e do Banco da Amazônia. E, com
o passar dos tempos, Sr. Presidell'l:e, Srs. Senadores, o valor
desses débitos foi acrescido, consideravelmente.
Durante os governos anteriores, havia sempre urna certa,
não digo generosida~e, _mas compreensão no que tange à chamada rolagem das dívidas dos estados e municípios. Assim
ocorreu até o Governo Safiley. A partir, porém, da posse
do atual Presidente da República, Fernando Collor de Mello,
entramos, então, no contexto de uma nova política económica
que segue o melhor figurino do Fundo Monetário Internacional, de vez que o _País- segundo aqueles que representam
a área ecoriômica do Governo, desde os tempos da equipe
chefiada pela Ministra Zélia Cardoso de Mello- necessitava,
de modificar a sua política económiCa, com base em rígidos
ajustes monetário e fiscal a fim de que se chegasse ao combate
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eficaz do déficit público, que seria um dos fatores determinantes da inflação, como forma de facilitar , por sua vez,
os contatos com o Fundo Monetário Internacional e, através
dele, com os bancos credores, não só privados, como oficiais.
Esse é o quadro que nós ternos que analisar neste momento,
e dentro do qual estão inseridas as dificuldades dos estados
e municípios.
_
_ _
----Quanto aos estados, a Folha de S. Paulo de hoje estampa
na sua primeira página uma manchete n~s seguintes terrn_c;>s:
"ROLAGEM DE DÍVIDAS CONCENTRA EM COLLOR
PODER DE 50 BILHÓES DE DÓLARES"
E, logo abaixo, vem o detalhe da notícia:
-"A equipe económica do Governo deixou exclusivamente _a cargo do Presidente Fernando Collor a negociação das dívidas interna e externa dos estados e municípiOs. Essa decisão coloca nas mãos- do Presidente uma
arma de negociação política calculada no Governo em
cerca de US$ 50 bilhões, informa Clóvis Rossi. Diante
da dificuldade de construir uma base parlamentar estável,
o- Governo pretende negociar com o Congresso usando
o apoio dos governadores."
Sr. PreSidente e Srs. Senadores, a mim que parece que
talvez não seja essa a postura do Senhor Presidente da República, até porque Sua Excelência se e-mpossou sob a inspiração
maior da mais rigorosa -austeridade política e administrativa.
Custa-me, portanto, acreditar, como Líder do PMDB e da
Oposição nesta Casa, que Sua Excelência chegasse a admitir
o procedimento denunciado nessa matéria da Folha de S. PauM
lo, na sua edição de hoje.
O Sr. Gerson Camata- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. HUMBERTO Ll!CENA- Ouço o aparte de V.

Ex•
O Sr. Gerson Camata -Ilustre Senador Humberto Lucena,- é interessante que se analise primeiro que as dívidas não
foram feitas, é claro - e V. Ex~ ressalta isso bem, tanto
da União, quanto das autarquias, tanto das prefeituras e tanto
dos _estados - nem no governo passado, do Presidente José
Sarney, nem neste Governo. Segundo, o que deve ser analisado são os efeitos dos recursos tomados, se foram salutares
para o Brasil. Depois que o Brasil parou de receber dinheiro
do exterior é que começou esse paradeiro económico no Brasil, essa dificuldade económica, esse desemprego. As dificuldades do País se agravaram assim que os recursos do exteiior
pararam de fluir ao Brasil, e isso está claro. Terceiro, é que
o Brasil tomou todos esses recursos e não paga; é uma beleza.
S_e houvesse mais cem bilhões de dólares - algum etário
querendo emprestar, nós devíamos pegar de novo esses cem
bilhões de dólares e não pagar também, e fazer mais rodovias,
mais pontes, mais escolas _e mais hospitais. Estamos vendo
agora, por exemplo, que a União Soviética está de pires na
mão, querendo duzentos e cinqüenta bilhões de dólares. Deviam dar mais cinqüenta para o Brasil e duzentos para os
russos. O outro aspecto interessante, e essa notícia faz também
uma fiação, é que no Orçamento da União, na LDO, está
sendo aprovada a margem de pagamento das dívidas que os
estados vão fazer. Então, o Presidente da República não terá
esse poderio que o jornal proclama. O outro aspecto é quequando fizeqtos na Constituinte a reforma tribUtária, que ele-
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vou, em média, em 35% a reCeita dos -Estados, qu.al era o
grande argumento que se usava? Era que daqui para a frente,
com esses recursos, os- estados não teriam mais gue rolar
as dívidas e as pagariam. O que se viu foi que os respõrisávéis
encheram as prefeituras e os gOVernos tle Estado de funcionários, e não fazem nem- obras mais. O Senador Hugo_ Napoleão me dizia que o último Governador do Piauí elevou de
cinqüenta e dois mil para cento e quatorze mil o número
de funcionários do estado em quatro anos. Aí não há estado
que funcione, não há Estado que dê jeito. V. Er Senador
do Nordeste e sempre tem marcado a sua atuação a nível
nacional, como Presidente desta Casa·, como Senador, sempre
defendendo as posições das nossas regiões menos desenvolvidas o que se tem de analisar é que no Brasil há um verdadeiro
"triângulo das Bermudas" do dinheiro que vinha fio exterior,
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. As esta-ta:is-dessses
estados devem mais que todos os estados brasileiros. Noventa
e um por cento do dinheiro vinâo do exterior, dessa dívida
de 120 bilhões de dólares, sumiu no "triângulo das Bermudas",
Rio, São Paulo e Minas Gerais, e oS 9% fiCou para o resto
do Brasil. No dia em que se fõr analisai" a diVida externa
terá que se analisar também esse aspecto. Acho que o contribuinte do Rio, São Paulo e de Minas, tem que pagar mais
por esta dívida do que o contribuinte do estado de V. Ex~.
o Espírito Santo e os dos demais estados.
Cumprimento V. Er pela abordagem que faz do assunto,
porque ele é bem pertinente devido aos fatos que aconteceram
aqui na semana passada.

d~

1991

tado na ComísSão de Assuntos EconómicOs, um requerimento
que pede basicamente a seguinte ÜlformaÇão ao Governo Federal: quais os critérios que o Governo Federal usou~ e quais
os -c'íitéiióS que está us-anáo para- a administração_ dos seus
entendimentos com os Estados da Federação? E fiz acompanhar este requerimento uma razoável argumentação em torno
da necessid::i.de de a gestão ·ctas coisas da Federação serem_.__
presididas com justiça, até porque a Constituição--Federal,
no seu art. 52, e particularmente nos incisos VI a IX, determina
que hajã, por parte do Senado, a fixação de limites globais,
e haja também a gestão da dívida pública, tento interna quanto
externa, dos estadas e da União, de acordo com as resoluções
que já temos, as Resoluções 82 e 58, basicamente. Quero
dizer que a indagação que formulei, e que agora é também
do Senado, deverá ser respondida pelo Ministério da Economia até sexta-feira próxima, pois o prazo Coi1StitUCional do
art. 50, § zo, da Constituição, para resposta a esse pedido
de informações, por mim proposto e acolhido pelo Senado,
expira_ na próxima sexta-feira. GoStaria também de dizer a
V. Ex~ que, hoje~ os estados do Brasil estão em melhor situação
do que há 5 anos. Porque agora há Resolução do Senado,
há regras geraiS, tanto para a rolagem das dívidas externa
e interna. Há, portanto, critérios que podem permitir que
haja ü"m tratamento com justiça, que ainda não existel Mas
podemos chegar a esse ponto se_ o Senado exercitar as suas
prerrogativas. De sorte que queria aduzir ao seu pronunciamento esta informação na próxima sexta-feira esta ca-sa tetá
informações detalhadas sobre a existência ou não, como afirmo, de critérios para a gestão da dívida dos estados por parte
do Governo Federal.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muit() grato a V. Ex•,
nobre Senador Esperidião Amin, que aduz considerações importantes a respeito da matéria. Vamos aguardar que o Governo preste os esclarecimentos t3o oportunamente solicitados
por V. Ex~, que vão, naturalmente, lançar luz sobre todo
esse debate.
7

O SR. HUMBERTO LUCENA -·Agradeço a sua inter·
venção, nobre Senador Gerson Camã.ta. E, digo _que fealmente V. Ex~ tem toda a razão, quando lembra que o endividamento dos estados e municípioS avolumou-se nos v_ári.os gover~~ ----=nos anteriores_.
Apenas quis colocar, e volto a afirmar a V. Ex~ que
os governos passados dentro desse processo de endividamento
geral a que se referiu V. Ex~, sobretudo no âmbito externo,
O S_r. Antonio Mariz- Permite-me V._ Ex~ um aparte?
sempre tiveram uma certa compreensão para com -a rolagem
da dívida dos estados e municípi"OS, o que não se dá no niOmenO SR. HUMBERTO LUCENA -Com muita honra.
to, com o Governo do Presidente Fernando Coilor, que se
mantém, até agora, pelo menos, muito intransigente, no que
o Sr. Antonio Márlz - Senador Humberto Lucena; o
tange à prorrogação do vencimento dos prazos desses débitos.
discUrSo de V. Ex~ está fundado em noticiário de um dos
O que não posso co·nceber - e V. Ex• acha que isso
grandes órgão~ cfa iinprensa brasileira, a Folha de S. PaulO,
seria uma ilação da própria Folha de S. Paulo, que, entretanto,
que estampa, como V. Ex~ assinalou, na prinleira páiina,
deve ter as·suas fontes de informação- é que essa manchete
manchete que constitui denúnciã da major gravidade contra
corresponda à verdade. Não posso admitir-que o Senhor Presio Governo da República. Porque, a ser verdadeira essa notídente da República, Fernando Collor de Mello chegue a esse
cia, a Presidência estaria derivando para o terreno da indigniponto porque, Sua Excelência, a'isim, estaria a desmerecer,
dade, que contaminaria todo o poder público na órbita federal.
totalmente, o crédito de confiança que lhe foi aberto pela
É evidentemente inadmissível que o Presidente do País se
opinião pública.
--- ----valha do enâividamerito-âos estados paia contra eles praticar
uma autêntica chantagem. E chantagem que não se esgota
O Sr. Esperidião Amin- Permite V. Ex• um aparte?
noS governos, mas que se estende ao Cõrigfesso Nãcional.
O que está dito nesta reportagem é que por intermédio dos
O SR. HUMBERTO-LUCENA...., Pois não. nobre Sena·
govemadoieS estaduais o GóVerno pYeterideria subjugar o
dor.
Congresso, pretenderia jungir o Congresso aos seus objetivOs,
pretenderia alterar a linha programática dos partidos, fazenO Sr. Esperidião Amin - Senador Humberto Lucena,
do-o-s- submissos aos .seus desígnios. Ora, Senador Humberto
entendo que o pronunciamento de V. Ex• é eniineilte-mente
Lucena, o Governo da República está no dever de ~esmentir
político a respeito de uma qU-eStão candente e, às vezes, até
cabalmente esse notiCiário,- oU assumirá -a ãcusação- de que
incandescente, como são as questões económica, -financeira
pratica chantagem contra o próprio Cong-fesso Nacional. É,
e das finanças públicas, em particular. Por isto~ gOStãila -de
sobretudo, escandaloso, que as autoridades monetárias deste
dizer, irido ao encontro do espírito final da sua manifestação,
País, -do Ministério da Econoíniã, Fazenda e Planejamento,
que no mês passado consegui ver aprovado pelo PlenáriO do
~enado, complementando solicitação que já-ha-via: apresen-::.~ pretendam impor aos estados critérios que recusam no trata:.
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menta das suas próprias dívidas. É sabido que a equipe económica, ao menos a equipe que conduziu os destinos do País
até passado recente, estabeleceu como critério par~ as Qegociações internacionais o· da capacidade de pagam~nto. Por isso,
é.absurdo que o Governo Federal, ao tratar com os_ estados,
abstraia-se desse conceito de capacidade de pagamento para
forçá-los a sucumbir ante os débitos acumulados ao longo
dos anos. É sabida a situação de penúria com que se debatem
os estados. É conhecido o problema da manutenção de:s próprios serviços públicos estaduais. Daí por que se ímpõe o
desmentido e o estabelecimento de princípios na negociação
da dívida dos estados, e, por isso mesmo, r~pelimos, de forma
categórica, as insinuações que-o-possam provir do Palácio do
Planalto no sentido de submeter o Congresso;·-vi no_noticíário
das 13 horas, nas emis~oras de televisão, que em reunião
do Confaz, o Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento comunicava aos Srs._ Secretários de Finanças dos estados a disposição do Governo de bloquear as parcelas do Fundo
de Participação necessárias ao pagamento de juros-dessas dívidas. Ora, Sr. Senador Humberto Lucena, isto seria a comprovação :lo noticiáriO da Folha de S. Paulo. Seria a_ prática do
que se insinua nesse noticüírio_. EVidentemente,_ os estados
não tém capacidade de pagamento para sacrificar as suas quotas do Fundo de Participação no pagamento desses débitos.
É preciso, antes de tudo, verificar se esses fundos foram oferecidos como garantia do aval do Tesouro Nacíonal. Nada dento, V. Ex~ tem razão quando levanta a sua voz pára exigir
do Governo que esclareça essas notícias, que as desminta
ou, simplesmente, que assuma a perda de credibilidade diante
da Nação.
--- - --- -
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recursos alocados pelo Governo Federal, ao longo de anos,
através de empréstimos externos, redundou em grandes obras
neste País. Mas também não se desconhece que o Brasil passou
a ser o campeão de dívida externa. Nós somos hoje o primeiro
lugar. no Terceiro Mundo. Ao invés disso, o certo teria sido
continuar a política do ex-Presidente Juscelino Kubitschek
de Oliveira, que procurou trazer para o País. com determinadas salvaguardas legais, investimentos de capital _de risco,
a fim de criar, aqui, riquezas e fomentar o crescimento econômiC'o, aumentando, portanto, o nível de emprego no País.

O Sr. NeyMaranhão- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Darei o aparte a V.
Ex~, pedindo que seja rápido, pois o presidente já me adverte
'
e eu tenho ainda alguns documentos para ler.
O Sr. Ney Maranhão- Nobre Senador Humberto Luce~
na, cheguei agora, no final do seu pronunciamento, quando
V. Ex~ acaba de dtar o Governo de Juscelino Kubitschek
sobre esse problema de investimento de capital estrangeiro
no País V. Ex~ sabe muito bem, como eu, que o mundO todo
está olhando para o Brasil de uma maneira diferente, porque
n~s temos, Senador Humberto Lucena, um artigo da ConstituiçãO, o art. 172, que não foi aínda transformado em lei
ordinária, não o regulamentamos. Esse artigo trata exclusivamente do investimento de capital estrangeiro. O MinistrO da
Economia, há poucos dias, quando esteve aqui, citou o exemplo do México, que investiu no ano~ passado em capital de
~sco oito bilhões ~ quinhentos milhões de dólares. O Bras.il
foi o último em investimento de capital de risco, com 470
milhões de dólares. Por que, Senador Humberto Lucena?
Porque temos uma lei retrógrada; a Lei Maior está sendo
~rans!?rmada em lei ordinária, para que possa haver esses
mveShmentos. Portanto, no tneu e-ntender, Senador Humberto Lu~ena, o projeto de maior importânCia, que devemos
tratar rapidamente é a regulamentação desse artigo~ ·para que
o Brasil possa sair do buraco, trazendo para cá o capital de
risco, que, juntamente com o brasileiro, fará com que nos
recuperemos economicamente.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Nobre Senador- Antonio Mariz, as palavras de V. Ex' têm ta] fund-ãmeilto que
eu vou ler, para conhecimento dO PleOário, mais alguris tópicos
do noticiário encimado pela manchete de primeíra página da
Folha de S. Paulo de hoje. Lê-se, por exemplo, textualmente:
"O que o Presidente tem dito a seus a_!.!xiliares é que
a maior parte dos deputadOs e senadores que votam habitualmente _com o Governo é incompatível com o Projeto
de modernização que o Presidente diz querer executar.
Para conseguir o apoiO desses parlamentares, o Governo
O SR. HUMBERTO LUCENA- Não tenha dú~ída: Se~
teria que recair plenamente na velha. prática do "é dando
que se recebe"; o que, na avaliação do Planalto, repre- nadar Ney Maranhão; sou favorável a um aperte de capital
s_entaria ã "sarne-yZ-ação" do Governo -CoUor e se.u prema- estrangeiro de risco, para promover tY custeio- do" desenvol~
vimento nacional. O Brasil não poderia continuar com a sua
turo esgotamento.
Ficar com esse portentoso instrumento de negociação economia autarquizada, no momento em que o mundo inteiro
política na mão não quer, necessariamente, dizer que se abre para o exterior, a começar pelo mundo comunista,
o Presidente vai atender todos os pleitos. Mas, em toda pela China Comuitista, pelo Leste Europeu. Isso tudo vai
conversa com membros do primeiro e segundO escalão, decorrer de uma série de decisões na área, não apenas do
quando protegidos pela não menção da_ nome, fica claro Poder Executivo, mas também d9 Poder Legislativo. os quais
_
que o discurso quase dogmático de superávi~ {iscai ou, envolvem a própria revisão constituciona1 de 1993.
no mínimo, déficit público zerado, foi abandonado."
V. EX", naturalmente, chegou um pouco atrasado à ses~
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é realmente -de estarrecer são. O que eu estava colocando era mais a questão da rolagem
essa notícia, e eu, como fez o nobre Senador Antonio Mariz das dívidas dos estados e municípios que, segundo a Folha
no seu aparte, desejo solicitar às Lideranças do Governo nesta de S.. Paulo, particularmente no que se refere aos estados,
Casa um pronto desmentido do Senhor Presidente da Repú- estaria dependendo de uma decisão política do Senhor Presiblica, porque não podemos crer que essa posição de Sua Exce- dent_e da República,, que teria na mão processos que chegam
lência seja verdadeira. Preferimos acreditar que, no caso, a ao valor de cinqüenta bilhões de dólares. E, segundo esse
Folha de S._ P~-~~- ~~~~_u!_t!~__ii?_~~~~ç~g_ql!~- n~º _ç_on;~s_pc;mqe_ prestigioso-órgão da imprensa paulista e bra~il~~~ª' _s_u_?._ ~~~:-:
lêncía iriã. -Utilizar eSSas pendêD.cias para exercer o pode_i_ de
à realidaae dos fatos.
·
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, voltando um pouco barganha, junto aos Srs. Governadores, a fim de pressionar
ao aparte do nobre Senador Gerson Cama ta, eu diria a- S. o Congres-so Nacional a aprovar o seu projeto de moderE~ que realmente não se pode negar que grande parte dos. nizaç~o.
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Mas gostaria, ainda nesse passo, antes de conceder um
novo aparte ao Senador Ney Maranhão, de esclarecer o Plená~
rio que enviei à Mesa, a propósito desse problema, o seguinte
requerimento de informação:
"REQUERIMENTO N'
, DE 1991
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, sejam solicitadas ao Senhor Ministro da Economia,
Fazenda e Planejamento, Embaixador Marcílio Marques
Moreira, as seguintes informações:
·
1 - Quais os-estados cujos processos de ro1agern
de dívidas estão sob exame na área t!Cõfl.ôrriiCa do Governo?
2 - Quaís os Cfébitos 1 caso a casó~-áe cada um desses
estados, com o TesOuro Nacional (endividamente externo), com o Banco do Brasil com a_ Caixa Económica
Federal ou com outras instífiiições oficiais de crédito?
3 -Qual o esquema previsto para a rolagem e se
é o mesmo para todos os estados?
4- Por que, até agora, o _GovernO não- ~ultõtfi:i:nfessa rolagem?
-- - Sala das Sessões, 24 de junho de 1991. -Senador
Humberto Lucena, Líder do PMDB."
Sr. Presidente, a propósito do noticiário de televisão,
ouvido pelo Sr. Senador Antônio Mariz e por outros senadores
e deputados, desejo dizer que fui também surpreendido com
a informação de que o Governo, através da sua área económica, mais precisamente do Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, tencionava bloquear os recursos das estatais, dos estados e municípios, o que vale diz_er, a transferência
do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, no caso
daquelas unidades federadas que estivessem em débito com
o Governo Federal. Prontamente, fiz um cantata com o Sr.
Chefe de Gabinete do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, de vez que S. Ex~ estava ausente, numa reunião, e indaguei de S. S• qual a procedência dessa notícia.
Fui informado de que realmente ela não tinha fundamento.
E prometeu-me aquela autorictade que, ainda hoje, faria divulgar uma nota desmentindo-a.
Espero e corrijo, portanto, que a LideianÇa do Governo
nesta Cas-a-venha ao nosso encontro, nesse particular, e faça
sentir ao Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Pla.aejamEmtO,
para tranqüilidade dos estados e municípioS brasileiros, a imperiõsa-hecessídade de fazer divulgar, ainda__hoje, o desmentido dessa informação, que, se viesse ser" verdadeira, iria
causar·o maior transtorno nas adminiStraÇões estaduais e municipais.
Ouço V. Ex•, Senador Ney Maranhão, e, em seguida,
Sr. Presidente, vou ler apenas outro requerimento e concluirei.

a

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente, com a tolerância
de Jó que V. E~ está tendo, serei rápido no aparte ao nobre
Líder do PMDB. Senador Humberto Lucena, no apagar das
luzes da legislatura passada, discutimos ex3.ustivamehte aqui
esse problema da rolagem da dívida e do débito dos estados
e dos municípios com a Prevídência, quando tive o meu Projeto n9 66 e o do Senador Fernando Henrique Cardoso discutidos com as Lideranças do PMDB e da Oposição.
O SR. HUMBERTO LUCENA - No âmbito~ do Legislativo está tudo resolvido.

Junho de 1991

O Sr. Ney Maranhão -No âmbito _do _Legislativo está
tudo resolvido. Tudo bem! Então, acredito, senado!, que essa
posição do Governo Fedetal não irá, de maneira nenhuma,
ao encontro a- essa posição, que foi um projeto de resolução
unânirile do Senado da República, com respeito aos endividamentos dos estados_ e dos municípios. Inclusive, ·em relação_
ao pagamento dos débitos dos municípios, já-hã uma decisão
do Ministério do Trabalho e Previdência Social dando um
prazo de dez anos para que os municípios regulem seus débitos. No meu entender, nobre Senadqr,.não_é justo que a
empresa privada, na hora em que atrasa seus pa_gamentos,
tenha que pagar juros, correção monetária, ~-. s~Ja_ acu.sa~~
de apropriação indébita, podendo os seus dmgentes até Ir
para a cadeia, enquanto os municípios- muitas veZes, teíid?:
à frei:tte pieféilos relapsOS - fazem acõtdos com a ~revi
dência, pagam a primeira prestação e sofrem de amnés1~ na
hora de pagar o resto. Há prefeituras que há dez, qumze
anos não pagam à Previdência. Acho que elas têm que pagar
alguma r.:oisa. Quanto à Qecisão da Previp.ência Social d~ dar
um prazo elástico para que cada um pague um pouqmnho,
para que esse pouquinho seja niuitó, acho que todos nós teremos que cumpri-lo e prestigiá-la. Quero dizer a V. Ex• que
vou conVersar cvm a área económica do_ Governo, mas ~ssa
1~otícia da imprensa, no meu entender, não espelha a verdade.
Era o que queria dizer a V. Ex~
O SR- HUMBERTO LUCENA- Muito obrigaâo, nobre
Senador Ney Maranhão.
,
Veja bem V. E~ que a notícia tem duas vertentes. A
primeira está na Folha de S. Paulo de hoje, que é da maior
gravidade, inclusive com manchete de primeira página, que
diz que há processos em mãos do Senhor Presidente da República no vaJor de 50 bilhões de dól<!_res sobr~ _rolagem de
dívidas de estados e municípios, e que a decisão do Senhor
Presidente da República dependeria, em cada caso, da sustentação parlamentar do Governo no Congresso Nacional.
A segunda, através de noticiáriO de televisão, ínforma
que a área económica do Govern-o se disporia a bloquear
os recursos das estatais, dos estados e municípios -no caso
as quotas do Fundo de Participação . . . :. _ nos casOS em que
algumas unidades federadas continuassem em débito com o
Governo- Federal. Isso seria inconcebível, porque o Brasil
também deve aos bancos credores intc:;rnacionais - Dão Só
privados, como oficiais- e nós, nO "Senado, demos um exemplo de compreensão, ao autorizãr o acordo de pagamento
dos juros atrasados, por entendermos que o Brasil precisava
se reinserir na comunidade financeira internacional para começar a abrir possibilidades de conseguir dinheiro novo que pudesse custear a retomada do seu crescimento económico.
Não se explica, Sr. Presidente, Srs. senadores, essa política d~_ dois pesos e duas medidas.
Se o Governo, lá fora, ao renegociar suaS -dívidas, pretende um esquema generoso, junto aos bancos credores, por
que então exigir dos estados e municípios, - a maioria deles
em uma situação financeira insustentável - que paguem em
dia os seus débitos e que essa rolagem fique a depender de
uma transação de ordem política nada compatível com a dignidade política e com a austeridade ad~nistrativa que sempre
proclamou o Senhor Presidente da República, seriam as carac__ _
_
terísticas principais do seu Gov-erno.
.Sr. Presidente, Srs. Senao-ores, antes de concluir, enfatizando sempre que somente através de uma flexibilização da
política económica ortodoxa do Governo nós poderemos so-
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correr os estados e municípios, não só no caso dessa rolagem,
mas, também, na hipótese do levantamento das liquidações
extra judiciais dos bancos 4o E$ta,do da Pa_r~íba, d_o Rio Gran-

de do Norte, do Piauí e da Caixa Económica de Goiás. Encaminhei também ã Mesa um outro requerimento nos seguintes
termos:
"REQUERIMENTO N'

, DE 1991

Sr. Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, sejainSolicitadas

ao Senhor Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento~ Embaixador MarcíliO Moreira, as seguintes infor__
mações:
1. Quais as razõeS qüe iriiPe"dem o levantamento d3s
liqüidações extrajudiciais do Banco do Estado da Paraíba,
do Banco do Estado do Rio Grande do Norte, do Banco
do Estado do Piauí e da Caixa Económica Estadual de
Goiás?
2.- Por que não levantar as liqüidações e passar ao regime-de administração compartilhada, ou mesmo, de intervenção, em último caso, conforme previstO na 3.tual lei
que rege o sistema financeiro?
-.3. Não tendo os estados respectivos as- disponibilidades financeiras neceSsárias, pa~ra prOpicTai"o' levantamento das liqüidações, o Governo não poderia injetar
recursos, através do Banco Central, ou do Tesouro Nacional?
4. A demora na solução desse assunto tem algo a
ver com as diretrizes da atual política económica do Governo?
-5. A decisão final não seria política, a nível do Senhor Presidente da República1
6. Qual o atendimento que o Banco Central fez a
São Paulo, Rio- de Janeiro e Minas Gerais, visando à
rolagem de títulos, para conjurar crises de liquidez do
Banespa, Banerj e do Banco de Crédito Real de Minas
-Gerais?
- -~~~

Sala das Sessões, 25 de junho de !99L - Senador
Humberto Lucena, Líder do PMDB."
sr. PreSidente, Srs. senadores, devo dizer a V. Ex~s, iepetindo o que já considero um refrão, na minha atuação nesta
liderança, que nós, do PMDB, fazemos oposição ao" GOVeirio
e não ao BiasiL Temos -demonstrado essa linha de conduta
ao darmos a nossa contribuição, neste plenáriO e riO do Cón~
gresso_ Nacional, para aprov~r as proposições -de iniciativa
do Senhor Presidente da República que correspondem ao interesse nacional.
Sr. Presidentç, Srs. Senadores, quero, antes de saifdesta
tribuna, -deixar, aqui, urria~advertência: Se~ pOrventUra essas
notíCiaS -se Coiifirmareni; ·se- óS esfados e munícfpiOs, particu~
larmente os que são dirigidos por governadores ~ prefeitos
pertencentes aos quadros de partidos de Oposição, sOfrerem
qualquer tipo de discrirriinaçãCJ"pOlítica, tomaremos uma posição bem mais enérgica, podendo chegar, se for preciso, até
à obstrução -dos trabalhos legislativos, num protesto veenierite
e indignado contra uma situação inac-eifáVel, no atual estágio
do_ processo de democratização-do País.
-- ·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Ney MaranhãQ- Sr. Presidente,_peço a palavra
para breve comunicação, em nome da Liderança do Governo.
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O SR, PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ney Maranb_ão, por vinte minutos_.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Como Líder,
pronuncia o segUinte discurso. Sem re'visão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, em nome da Liderança do
Governo, porque; não fíVe-op-óitun1aa:de ·de fazê~ lo, pois o
tempo não me permitiu, quero respoilder ao Líder do PMDB,
Senador Humberto Lucena, com respeito a esse problema
da.dfvida inten:J.a qos estados e mu'!licípios. Em prinieiro lugar,
Sr. Presidente, tivemos aquí, durante 15 dias, ui:n exaustivo
entendimento entre as Secretarias da Faze:qda dos_quatro grandes estados devedores deste Pais, São Paulo, Minas Gerais,
Riá'Grande do Sul e.Rio-de Janei.ro. Graças ao entendimento
do senado do quaí participaram senadores da Oposição, coiiiO
Ronan-Tito, o atual Presidente _do Congresso Nacional, Mauro
Benevides, Fernando Henrique C3.rd_oso, e este senador, que
estava na Liderança do Governo, que fez um projeto, o de
n<?- 66, que se transformou na Resolução n<? 58, do Senado,
qúe_ Valeu para disciplinar a despesa desses grandes estados,
que gastavam mais do que deviam, enquanto o Governo Federal apertava a máquina, demitia e colocava funcionários em
disponibilidade, os estados gastavam à tripaforra. Grande parte dos munícípiós· bJ;"asileiros devia à _Previdência Social, fazia
um acordo, pagava a primeira prestaÇão e depois não pagava
mais.
A Previdência Social é um órgão que devia ter o apoio
dos governos dos estados e dos municípios. Não culpo, de
maneira nenhuma, nem os atuais prefeitos, nem os governadores. De qualquer maneira, esse projeto de resolução aprovado pelo Senado teve um impacto- muito importante para
os cofres da Previdência e, hoje, grande parte dos municfpios,
que _devia menos, está regularizando as suas dívidas. Neste
instante, soube que o Ministério do Trabalho e da Previdência
Social deu um prazo de dez anos para que os municípios
regularizem a sua situação.
O Sr. Jutahy Magalhães --Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR, NEY MARANHÃO- Senador Jutahy Magalhães,
eu queria fazer antes algumas considerações para~ depois,
ter o-prwzer de ouvir V. Er"
O que acontece, Sr. Presidente, é que me bati por um
prazo até maior,- ilão de dez, mas de 15 anos, porque os
muDiCípios iriam pagar pouco, maS esse--pôucó éinuito, porque
a maioria dos municípios brasileiros deve à Previdência. Não
podíamos sacrifiCàr riem os municíp1ôS; nem os·'estados, que
já estão sacrificados, muitas vezes por administrações anteriores, até irresponsáveis, e esses novos ptefeitOs serem prejudi~
cados. Tivemos o cUidado, inclusive, no que concerne ao débito dos estados e_ rolamento das dívidas, quando demos um
prazo ao Banco Central- se não me engano - de dez dias,
para fornecer aS Informações que a Comissão de Assuntos
Econôniicos exige, para que esse estudo seja feífó-, e OSenado
da República depois decida. Issn tudo, tivemos o cuidado
de fazer para evitar, justamente, o que o Senador Humberto
Lucena acabou de afirmar, a perseguição ou má vontade para
com estados de oposição ao Governo Federal.
Ouço o aparte do Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutaby Magalhães - Senador Ney Maranhão, como
V. Ex• está falando na qualidade de líder do governo, eu,
inicialmente, gostaria de saber se é correta a inforinação que
foi transmitida pela televisão, da reunião de ontem do Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento, com os secretários
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da Fazenda dos diversos estados, quando o Sr. MinistrO determinou que-os estados pagassem cento e vinte inilhões de d61ares, para fazer frente a esta primeira prestação do pagamento
da dívida externa brasileira. Outro aspecto que eu também
gostaria de enfocar, é que considerei muito aceriada a decisão
do Executivo de cobrar a longo prazo - 15 ãnos, se não
me engano ~ 3. Previdência, e 25 anos o FGTS_.
O SR. NEY MARANHÃO - Exatamente.
O Sr. Jutahy Magalhães - Inclusive, tenho que ficar
satisfeito com isso, porque há dois ou três meses eu fiz, exalamente, essa proposta aqui, de que o Governo fizesse a cobrança a longo prazo, e a idéia era fazer no n)esino prã:zõ do
tempo em que o débito existísse, para -q-ue fosse paga umamensalidade atrasada e uma__me_nsalidade atual - isso no_
decorrer desse prazo de 15 a 25 anos. Portanto, acho que
é correto, porque não vai sacriflc_ar tanto assiril os Executivos
municipais e estaduais e também vai fazer com qUe haja possi·
bilidade de pagamento e ressarcimento da Previdência:e:~do_
FGTS. Quanto a esse pagamento por parte dos estados, de
120 milhões de dólares, é que eu gostaria de saber se a infór·mação é correta e se os estados estão em condições de- fai:e_r.__
frente a esse pagamento. Ele poderia prejudiCar as finan-ças
estaduais, já tão debilitadas.
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Jutahy Magalhães,
sempre ouço com atenção e respeito as palavras de V. Ex\
que é um senador que faz uma oposição construtiva; se o
Governo erra, V. Ex~ não o poupa, mas quando acerta, V.
Ex~ é o primeiro a elogiá-lo.
_
No que concerne a esse problema da enti'evista dá -Sr.
Ministro da Economia, Fazenda e Planejainento, exigindo
o pagamento por parte dos estados, não posso responder a
V. Ex\ porque não estava presente a essa reunião. O nObre
Líder, Senador Marco Maciel, creio que tem autoridade para
dar-lhe esta informação .. Creio que se o Sr. Ministro está
cobrando essa dívida de 120 bilhões, mas entre o Sr. Ministro
cobrare os estados pagarem, V. Ex~. como eu e os Srs. Senadores, como o __Congresso Nacional e como_o Governo, todos
sabemos que não se pode tirar sangue de caranguejo. É o
caso dos estados~ estão quebrados. _Pedir é uma coisa, fazer
é outra. Acredito que vai haver um entendimento. Dentro
desse contexto vamos chegar a um denominador comum e
alguma coisa, nobre Senador, os estados terão que pagar,
como nós também, depois de exaustivo trabalho nesta Casa,
com o Relator Senador Ronan Tito e com o Senador Eduardo
Suplicy exigindo e analisando as informaçdes do Banco Central, chegamos à conclusão que só podíamos pagar, por en~
quanto, aquilo.
Acredito, Senador, que está havendo muita celeuma nesse assunto, o que é muito bom porque desperta um entendimento mais rápido. V. Ex• sabe que aconteceu não uma,
mas duas ou três vezes, principalmente com os municípios,
reconhecerem o débito e assinarem a primeira prestação, pagarem e, depois, não pagar mais. Foi justamçnte o que aconteceu agora, nesse prazo que estamos dando aos municípios.
Eu me bati muito. bem por iSso, pois achava melhor dar um
prazo mais longo para que os municípios pudessem saldar
suas dívidas sem se apertarem demais, pois seria um grande
volume em dinheiro, há uma diferença: esse pagamento,--ao
invés dos prefeitos assinarem o ·reconhecimentO da dívida e
eles, livres e espontaneamente, a pagarem, irão descontar
um pouquinho do Fundo de Participação, para não terem
amnésia e esquecerem de quitar o resto. Foi o que aconteceu.
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Tenho·cer~eza absoluta que 0: Ministro da Ec_onomia, Fazenda
e Planejamento, que deve conhecer muito bem os problemas
dos -débito_s dos estados, deverá chegar a um denominador
comum, ou seja, os estados terão -q-ue pagar alguma coisa,
mas acredito que os 120 milhões, como a imprensa e-stá falando, vai ser um pouco difícil.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex•, como líder do Governo, poderia me responder se a União vaj pagar à Previdência
o que deve?

O SR. NEY MARANHÃO - Senador, se o Governo
está. cobrando dos estadqs e mutlicípi.Ó§::...·.
-0 Sr. Jutahy Magalhães- Era isso que queriã ouvir
de V. Ex•·mas, quero ver a União_~agar.
O SR. NEY MARANHÃO -

Pela lógica, ela tem que

pa~a~.

Ó Sr. Jutahy Magalhães- Então, quero ver.

O SR. NEY MARANHÃO - Essas estatais que estão
sendo vendidas, negociadas ou indo para a iniciativa privada,
estão dentro de um bolo, e como V. Ex~ sabe seus débitos
para com a Previdência chegam a quase 18 OU 20% do total
devido àquele órgão - é mais ou menos iss-o. _O débito do
Governo, dos estados e do? municípios somado ao das estatais
chega a mais de 50%. E isso tem que c_omeçar a ser pago.
Temos que cobrar. Estou com V. Ex• rtesse ponto. Se o estado
e o município pagam, o Governo Federal também tem que
pagar.
O Sr. Jutahy Magalhães- Vamos ver.
O Sr. Alexandre Costa - Permite V. Ex~ um ·aparte_,
noiJre Senador?
O SR. NEY MARANHÃO - Ouço com núiito prazer
o aparte do nobre Senador Alexandre Costa.
O Sr. Alexandre Costa - Senador N ey Maranhão, recebo
com muita alegria a notícia que V. Ex• traz à Casa do COnSelho
Curador, assinado, aliás, pelo Ministro do Trabalho~--ad ·rererendum, a prorroga-ção de 4 para 15 anos da dívida dOs municípios para conl O Fundo de Garantia. Essa cifra, até ó último
levantamento que fiz, atingia a quaSe 20 bilhões de dólares
dos municípios brasileiros- dinheiro do trabalhador. Aliás,
o que me levou, há um mês ou dois, a apresentar aqui um
projeto que se encontra na Comissão de Assuntos Econô·
micos, dando não o prazo de 15, mas de 10 anos, regulando.
Por que fiz isso? Não fiz para ajudar os Municípios; também
não fiz para ajudar ao Governo ou ao Fundo de Garantia;
fiz para ajUdar aos dois; um para que quitasse e tivesse as
condições necessárias de se apresentar, não como depositário
infiel, criminoso depositário infiel, mas como uma entidade
livre de qualquer dívida dando-se por intermédio das Câmaras
Municipais a licença para que nesses 10 anos fossem penhoradas as prestações do Fundo de Participação dos Municípios.
Vejo que se anteciparam. O projeto de minha autoria não
sai da Comissão de Assuntos Económicos, náo sei por que,
e vein o Ministro da Economia e baixa esse ato ad referendum
do Conselho Curador dando 15 anos. Pergunto a V. Ex•,
pois quero-me certificar dos fatos. V. Ex~ afirmou_ que tomou
parte da decisão. Esse fato, esse favor, atinge ou não atinge
aos devedores das empresas? Quero saber isso para que possa
concluir o meu aparte.

0 SR. NEY MARANHÃO - Senador Alexandre Costa,
acho que não pode haver dOis pesos e duas medidas.
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O Sr. Alexandre Costa-- Só queria, nobre Senador, que
V. Ex~ dissesse se ·esse favor~ Se esses-15 anoS atiilgerii as
empresas privadas.
O SR. NEY MARANHÃO - Não posso responder a
V. Ex~ Mas, dentro da posição que V. Ex~ está defendendo,
acho que está certo.
O Sr. Alexandre Costa - Se V. Ex• diz que não pode
responder, tudo bem, nobre Senador. Mas Ii, e pelo que entendi, esse favor atinge as empresas privadas de maneira sub-reptícia, porque náo iala em empresa privada, prefeituras ou
poder público, mas fala de um modo geral a devedores do
Fundo de Garantia. Agora, V. Ex~ acha que esse conselho
tem poderes para legislar por cima do Congresso Nacional,
oferecendo 15 anos ãs empresas privadas, que deveriam estar
sendo punidas pela Justiça por serem depositárias infiéis?O SR. NEY MARANHÃO - Senador Alexandre Costa,
acho que ess.e prazo, nós, do Congresso Nacional, é que devía~
mos ter antecipado.
O Sr. Alexandre Costa- Mas me antecipei.
O SR. NEY MARANHÃO- Nós é que temos autoridade
e devíamos ter feitO isso. O problema, por exemplo, do débito
dos estados e muniCípios ...
O Sr. Alexandre Costa - Nobre s_enador, incluí tudo
isso. O projeto ·encontra~se, na CoriússãOâe Assuntos Económicos, da qual V. Ex~ é iriembro. É um prOfetO-Oósso. Acho
que o segurador não tem poderes para isso.
O SR. NEY MARANHÃO- Vamos regulamentar iss<?,
não é senador?
O Sr. Alexandre Costa- Mesmo porque, sequer há critérios. Basta dizer que um vendedor de banana ou de laranja,
de qualquer esquina, que deva à Previdência, na lei que eu
li, é igual à Votoran_tim, à Sul América, às grandes empresas
brasileiras. E V. Ex~ acha que está justo, que isso é correto,
que isso é sério!
O SR. NEY MARANHÃO - Temos autoridade para regulamentar essa questão. Agora, devíamos aperfeiçoar e.ssa
lei antes que o Governo à dote essa medida.
O Sr. Alexandre CoSta-_ Ora, nobre -seri:ador, o Governo
se antecipou ao m_e_u__ projeto, -que rião inclui empresas
privadas -para poder incluí-Ias, essa é a verdade clara, evidente e cristalina. Porque senão, se não interessasse incluir
as empresas privadas, pedifia a V. Ex', ilustre senador desta
casa, membro da comissão, que apressasse a votação do meu
projeto. Não quero dizer isso, senador, por causa do projeto,
vivo uma vida nesta Casa em que, se aprovei projetes, foram
poucos - e poucos aqui aprqvarn proj'etoS __:-mas tinha a
intenção de dar solução ao problema.
O SR. NEY MARANHÃO- E V. Ex•, com a experiência
que tem, está colaborando para uma solução importante ...
O Sf. Alexandre Costa- Claro, pelas minhas mãos nunca
seria redigido um projeto de lei que desse 15 anos às maiores
empresas do Brasil, cririfm:o-s-as como depositárias infiéis~ faci~
litando o_ pagamento de suas dívidas. O projeto é para o
poder municipal, os municípios brasileiros, falidos, incapazes
de poder pagar, como V. Ext mesmo afifmõli~ e que, com
a solução do meu projeto, poderiam ficar quites com o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço. Empresa privada não!
Empresa privada é nos cartórios, nas execuções e na parte
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criminal, por terem recebido dinheiro do trabalhador e dele
se apropriado; não pode o criminoso receber favor. Agora,
lê-se aquilo que o Senador Humberto Lucena-diz: "São US$20
bilhões só dos municípios brasileiros". E as empresas privadas? Por que, então, o Governo não dá aos estados falidos,
quebrados, esse prazo de 15 anos para pagarem as suas dívidas? Por que não O faz'! Por que fazer favor aos estadoSbrasileiros, nobre senador, somente nós, políticos, que lutamos por ideais puros? Não aventureiros, que desejam fazer
decretos,_ atas não pouco recomendáveis, não pouco importantes para os interesses dQ BraSil.
O SR. NEY MARANHÃO - Senador Alexandre Costa,
V. EX' é uma das figuras do Senado, com a qual eu, às vezes,
quando tenho tempo, vou me confessar, por sua grande experiência, pelos conhecimentos que tem, pela nossa_ amizade
de muitos anos, pelo êxito de V. Ex~ em váriOs cargos ~~erddos
em diversas áreas públicas e pelo brilho com que representa,
já por muitos anos, o seu grande estado, nesta Casa.
Mas, senad<?r, V~ Ex~ sabe que sou um homem que não
dá guarida a cartel. As vezes, dig<;> aqui algumas coisas mas
do.u nome aos bois~
V. Ex~ tem que ver o seguinte: quando uma empresa
privada - não estou defendendo, porque cartel, comigo, é
na justiça - deve à Previdência, -vem o juro, a correção,
a apropriação indébita e o empresário pode até ir para a
cadeia. Esses prefeitos, esses governadores que, às vezes, há
dei, qlliilze anoS-não- passam pela porta de Previdência para
pagar um tostão do miserável Qo gari.
O Sr. Alex~dreCosta- Mas _e~as e~ presas são permane~k~~ ~ as pre~~itu!as são transitóri~~-.
O SR. NEY MARANHÃO ...: V. Ex• e eu fomcis preteito
duas vezes e conhecemos isso muito bem. Por isso, senador,
lutei para que R Previdêncía- d"esse um prazo longo, e que
esse dinheiro fosse descontado__ _d_o Fundo de Participação,
para que eles não sofram de amnésia depois de assinarem
o contrato, pagando apena§ _a primeira prestação, deixando
de pagar o restante. Senador Alexandre Costa, existem, então,
dois pesos e suas· tnedidas.
Uimportante é que talvez o seu projeto fizesse com que
o Governo apressâsse esse benefício aOs e-stadoS e ã.Os-Inunicípios.
Quanto a esse problema dos benefícios aos estados e
municípios, V. Ex~; queira ou não, foi o -"pai da criança",
porque, com esse Seu projeto, que está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, creio que o Governo teve uma
luz e apressou a resolução do problema. Quanto a nós, do
CongreSso, Senadof Alexandre Costa, temos de nos apressar
em muitos outros itens. Por exemplo, como eu disse aqui
ao Senador Humberto Lucena, precisamos trazer para o- País
o_ capital de risco; expresso no art. 172 da Constituição. Há
três anos, senador; luto por isso, ·porque estamos falidos.
Um país rico como o nosso tem que trazer o estrang~iro para
se associar a n6s, brasileiros, e assim podermos sair da falência.
Mas quando se fala- nós não, mas uma boa parte de deputados -_em rern_~ssa_ ~e lucros, o mundo vem aba~xp~ como
se não tiVéssemos, Senador Alexandre Costa, capacidade para
tomar conta do que é nosso. V. Ex~ sabe que tenho um projeto
nesse sentido, há três anos tr~_!_ando no Senado, vagarosamente. No entanto, esse projeto tem como base um trabalho
feito na China Comunista, sobre investimentO de capital es~
trangeiro e remessa de lucro. Nesse País, quanto à remessa
de lucros de micro, pequena e média empresas, o sócio est!an~-
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geiro remete o seu dinheiro para o--exterior livremente. Lá
exige-se apenas que o dinheiro seja remetido pelo Baiico d~
.China. No Brasil, ainda estamos pensando nisso.
-Quarta-feira, entregarei -ao Sr. Presidente,- com muito
prazer, o meu relatório sobre o· Congresso, e o q_tie vCsõbre _
as zonas de exportação, que são onze. Uma delas, a de Chiang
Saen, perto de Hong Kong, fatura atualmente US$500 ml!liões
por mês. Estamos, ainda, pensando em colocar uma em Pernambuco ou no Ceará.
Se não apressarmos naquilo que é fundamental para o
nosso desenvolvimento,- transformar, regulamentar o art.
172, para que o estrangeiro venha investii-em nosso País estaremos em uma situação muito delicada. Agradeço a colaboração de sua experiência como parlamentar, por quem tenho um grande respeito.
Sr. Presidente, termino essas minhas palavras, dizendo
que entendi necessárias essas explicações sobre o problema
do endividamento dos estados e municípios, referente-s às notícias que saíram hoje na imprensa nacional. Muito obrigado.
(Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr_ Dirceu
Carneiro, 1'~ Secretárlo, deixa a cadeirã da presidência,
que é ocupada pelq Sr. Mauro Benevides, Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Mauro ~Benevides) a palavra ao nobre Senador Marco MacieJ.

Concedo

O SR. MARCO MACIEL (PFL -'?E-Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, desejo,
na tarde de hoje, fazer alguns comentários sobre a visita do
Presidente Collor aos Estados_ Unidos e, de modo especial,
destacar pontos, a meu ver, fundamentaís nos entendimentos
que Sua Excelência lá manteve.
Aliás, gostaria de começar minhas palavras, lembr~ndo,
Sr. Presidente, que o Presidente Collor, como seu p!inieiró
ato nos Estados Unidos,_ pronunciou discurso nos]ai"dins da
Casa Branca, destacando a importância do relacionamento
Brasil-Estados Unidos. E, recordando o seu discurso de posse,
na Presidência da R:epública, disse o Presidente Collor:
"Afirmei a necessidade de eliminar dessas relações a
ênfase que então se dera nas questões_ comerciais contenciosas.
Tal ênfase encontra: o verdadeiro sentido de uma parceria fWldada em valores, aspirações e empreendimentos
comuns.
Esse primeiro objetivo já foi alcançado.
De forma mutuamente satisfatória,' o Brasil demonstrou sinceridade de propósitos e voritade de encaminhar
as questões pendentes em variados campos da pauta bilateral.
A agenda entre o Brasil e os Estados Unidos tem hoje
o sinal claramente positivo. Esse é_apenas o ponto de
partida do aperfeiçoaMento dessas relações."_
Recordou mais adiante o Presidente Collor:
"O. Brasil e os EStados Unidõs sãO. 8.s duas maiores
democracias do continente americano. Não nos podemos
limitar à solução de_ problemas circunstandais. Os avanços que fizemos em diferentes áreas devem basear-se numa visão política abrangente e servir para consolidar uma
parceria firme e duradoura."
Mais adiall'te, no mesmo discurso, disse o Presidente Collor:
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"Minha idéía de uma parceria interrütciorfal exemplar
parte de duas premissas-~ a· primeira é a de_que cabe
a cada país determinar o seu próprio destino, fazer os
seus sacrifícios para a realização das aspirações nacionaiS."
E acrescentou o Presidente Collor:
"A democracia brasileira tem seguido à riSca e-ssa lição.
- O Brasil está fazendo enormes sacrifícios e levando adiante s_eu projeto de modernização econômíça com determinação. Adotamos um programa de ajuste comparável
aos mais rigcrrOS9$ da História mundial contemporânea.
A segunda premissa, de uma parceria genuína, é o
reconhecimento_ da interdependência entre nações, fato
que impõe a toda sociedade e aos seus respectivos líderes
a obrigação de ponderar as conseqüêriCias internacionais
de seus a tos."
E o fato é que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, graças
a essa visão que o Presidente Collor tem, a sua visitª se çqnstituiu, não estamos exagerando, num autêntico sucesso. Primeiro, porque ela serviu, no plano político e no plano cultural,
para estreitar os vfnculos que nos unem com os Estados Unidos
e, em segundo lugar, porque ela serviu de base para uma
série oe--negociações fundamentais para que ·o Brasil possa
retomai' _o processo de desenvolvimento.
Eu gostaria, como primeiro ponto, ferir uma questão
a respeito da qual o Senado tem uma parte extremamente
saliente.
Trata-se, Sr. Presidente e Srs. Senadores, da questão
da- dívida. Graças à açãó de -nossos negociadores no eiti!-rior,
conseguimos concluir o entendimento com relação aos juros
atraSados. Para esse fim, mtiito-.-coilcorreu o-Senado, na proporção em que, examinando o intefro teor do ajuste, o aprovou, criando condições para que, a partir de agora, possamos
iniciar as negociações com vistas ao prinCípaL E é isso o que
começamOs a fazer agora. A visita de Sua Excelência o Presidente da República do Brasil aos Estados Unidos representou
um passo extremamente importante._
É sempre comum, Sr._ Presidente, que a sociedade cobre
resultados concretos das visüas presidenciais ao exterior. Quase~~~mpre a comunidade deseja que essas visitas trãgam não
sOffierite resultados pãlpáveis, tangíveis,- rilas, muíto mais do
que isso, tnigam resultados de curto prazo. Essa expectativa;
contudo, desc_onhece que as relações entre governos requerem
miO apenas úm bom entendimento, mas também desdobrariléritós- aO ldrigo de nego.ciações, o que, naturalmente, retarda
os efeitos imediatos dos entendimentos .realizados.
No caso da visita do Presidente Collor aos Estadas_ Unidos, quero lembrar que muitos dos assuntos que foram objeto
de discussão são temas extremamente polêmicos, candentes
e alguns deles ainda_ se _encontram em an~~i_s~ no próprio Congresso Nacioital. Eiltre eles, gostaria de l!le referir à nova
Lei de Propriedade Industriai, à nova Lei de Informática e
ao Plano de Informática, para apenãs mencionar duas questões
importantes qUe Se encontram em tramitação na Câmara _dos
Deputados, prestes a serem enviadas à análise do Senado
Federal.
~
Mas, em que pese não podermos cobrar resultados tangíveis de curto prazo, ninguém pode desconhecer, Sr. Presidente, que a visita do Presidente Collor aos Estados Unidos
foi coroada de pleno sucesso, porque ali deixou fincados pontos importantes para que a_ renegociação da dívida se faça
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em termos de preservação da soberania nacional e de proteção
a Convenção de Viena sobre narcotráficos, criando condições
aos nossos interesses econômicos, de sorte a que o País possa
assim para que o Brasil possa, ratificando o referido acordo,
voltar a crescer, e _crescer num quadro de economia estabidar mostras também de sua disposiÇão de combate ao tráfico
lizada.
de entorpecentes.
Entre outros ·argumentos, Sr. Presid~nte, que poderia
Sr. Presidente, o Brasil é hoje um país que, graças à
brandir para fundamentar a minha observação, gostaria de consolidação do seu processo-democrático e ao processo de
lembrar que o Presidente Collor obteve, nos Estados Unidos, crescimento económico qüe tem- sido característico de suas
a garantia do governo americano de que a renegociação da últimas décadas, desfruta de grande importância na comunidívida se dará de acordo com o Plano Brady, algo que já dade internacional. É interlocutor necessário, hoje, nas grantinha sido tentado pelo governo anterior do ex-Presidente des negociações e, por isso mesmo, é fundamental que nós,
José Sarney, sem resultados concretos.
_enquanto Senado, olhemos cada vez com maior cuidado as
A renegociação da dívida, via Plano Brady, que recorda nossas relações com o exterior. O Senado tende, a meu ver,
o nome do Secretário do Tesouro, Nicho las Brady, representa, a se especializar cada vez mais na análise das que-stões exterpara todos nós, um grande trunfo e nos coloca na posição nas, de sorte que venha a acompanhar de perto as ·tratativas
de outros países que, exitOsamente, renegociaram a sua dívida do Poder Executivo, quer através de sua Chancelaria, quer
externa, como é o caso, por exemplo, do México, das Filipinas, através_ da sua área económica com o mundo exterior.
da Costa Rica, para mencionar algumas das nações que têm
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V, Ex• um aparte?
ou que tinham dívida externa com patamares elevados, a
exemplo do que ocorre com o nosso País.
O SR. MARCO MACIEL- Pois não! Ouço V. Ex•,
Gostaria de lembrar, Sr. Presidente, que, a partir daí, com prazer.
fica bem mais fácil concluir com êxito a re·negociãçáo da dívida,
e, mais do que isso, cria coildiçóes para qtie o_ País volte
O Sr. Jutahy Magalhães - Esse é Um assunto que desperta não apenas o meu interesse, mas, creio, o interesse
a crescer. Porque, na proporção em que nos reinserímos na
comunidade finanCélra internacional, estaremos criando con- de todos os Srs. Senadores. V. Ex~ está fazendo um discurso
dições para que aqui acorram iioVainenie ca:pita1S, inclusive que merece a atenção da Casa, e não gostaria de interrompê-lo. Mas, pediria a V. Ex~, como Líder do Governo, após
capitais de risco, que vão propulsar a nossa economia, em
face da inexistência, como sabe V. Ex~, de poupança interna encerrar essa parte do seu pronunciamento, que me conceque venha, mais uma vez, subsidiar nossas políticas de cresci- desse um aparte, para que pudéssemos abordar a questão
de modo mais abrangente.
mento.
_
É bom lembrar, por oportuno, que, como é sabido, os
O SR. MARCO MACIEL - Pois não. Mas, se V.· Ex•
Estados Unidos da AmériCa não são apenas os-n-ossos principais parceiros económicos na relação bilateral de comércio des_ejar, já pode situar a questão agOra.
e operações financeiras internacionais; mas, além disso, exerO Sr. Jutahy Magalhães-- Então, se V. Ex• permite?
cem importante papel na formulação das políticas, dos planos,
O SR. MARCO MACIEL - Pois não.
dos organismos financeiros e comerciais inteniacionais, a
exemplo do FMI, do Banco Mundial, do BIRD, do BIDO Sr. Jutahy Magalhães - Debatemos com o Senador
Banco Interamericano de Desenvolvimento, do GATT etc.
Ney Maranhão ~ respeito da decisão do Executivo cte fazer
É verdade que, no cãso da dívida externa brasileira, nosa cobrança do débito da Previdência, do FGTS, a longo prazo.
sos credores são essencialmente os bancos privados e não
Em aparte a S. Ex', elogiei a decisão, mas dentro do ponto
os organismos internacionais, como também nãO o _são os de y:ista de que essa decisão atingiria-as prefeituras e os estados,
governos dos Estados Unidos e de outros países mais desenvol- estatais etc. Mas, pela redação que o Senador Alexandre Costa
vidos. Não podemos desconhecer, entretanto, que, para que traz ao nosso conhecimento, trata-se de uma resolução do
as negociações tenham êxito, naturalmente pressupõem-se, Ministro Antônio Rogério Magri, abrangendo também as emcomo sabemos, ajustes que passam por entendimentos com _presas privadas. Não ~ei, Sr. Senador, como é que o Executivo
governos que são importantes sócios dessas instituições inter- pode fazer com que as empresas privadas também tenham
nacionais.
esse benefício de pagamento a longo prazo por terem ficado
Por outro lado, Sr. Presidente, ainda sobre a visita do com recursos que não lhes pertenciam, com apropriação indéPresidente Fernando Collor, gostaria de destacar que a pauta bita, e a empresa· privada não pode ter o mesmo tratamento
estabelecida por Sua Excelência não partiu da premissa de da empresa pública. Acho que é um assunto do Senador Ronan
uma prévia posição de enrijecimento nas relações do Brasil Tito, do Senador Ruy Bacelar, do Senador Alexandre Costa,
com os Estados Unidos, tampouco de uma inaceitável posição e de outros Srs. Senadores ·que estão interessados e querem
de subordinação aos interesses do governo norte-americano.
pedir a V. Ex", como Líder do Governo, que gestione junto
Na verdade, a pauta admitiU o reconhecimento da necessidade ao Ministério da Previdência para evitar que isso se concretize.
do entendimento comum, como forma de criar condições favo- Porque há uma informação de que o ato só será publicado
ráveis ao Brasil para solucionar pendências, também, no plano amanhã no Diário Oficial. Então, V. Ex~. como Líder do
de questão tecriol6gica, as relativas ao meio ambiente e sobre Governo, pode agi~ a tempo para evitar que tal decisão se
a necessidade de revigoração do comércio entie ambas as concretize, sustando, pelo menos, essa parte das empresas
nações.
privadas.
Além disso, naturalmente, as negociações incluíram uma
questão que desafia, hoje, a maiO! parte do_ mundo, que é
O SR. MARCO MACIEL -Senador Jutahy Magalhães,
"
estou tomando conhecimento, agora, do assunto que V. Ex'
a questão das drogas.
vem de suscitar. Eu estava numa reunião com líderes e com
Sobre esse aspecto, eu gostaria, mais uma vez, de destacar
o papel do Senado Federal, na proporção em que aprovou o Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, discutindo questões
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alusivas à Medida Provisóriã ·n9 -296 e somente agora pude
vir ao Plenário desta Casa._ Pela liderança estava respondendo
o Senador Ney Maranhão._ Portanto, não tenho conhecimento
da portaria. De toda maneira, eu e o Senador Ney Maranhão
nos dispomos a obter os esçlarecimentos necessários Com-relação a esse assunto. Fique certo V. Ex~ que, de minha parte,
terá as satisfações em tempo hábil. Farei as gestões para que
o interesse público seja devidamente preservado e protegido.
Como se trata, pelo que V. Ex~ acàba de afirmar, de portaria
ainda não publicada no Diário Oficial da União, é ainda algo,
conseqüentemente, que pode ser submetido a revisão e a altera~
ção. Daí por que me comprometo com V. Ex~ a examinar
essa questão e oferecer, no tempo mais rápido possível, a resposta a V- Ex•O Sr. Ronan Tito - V. Ex~ me permite também um
aparte, nobre Senador Marco Maciel?
O SR. MARCO MACIEL Tito.

Pois não, Senador Ronan

O Sr. Ronan Tito -- Nobre Senador Marco Maciel, conversávamos aqui sobre essa portaria. O Sen_à~or ~le:a~~re
Costa trouxe um ras_cunho, que veio do mmtsténo Já com
a assinatura aposta do Ministro Antônio Rogério Magri. G_ostaria de deixar -clara a minha posição, que também acredito
seja de todos os companheiros. Quando se trata de J:'refeitura_s_
municipais que estão inadimplentes e quand? se ~nan; condições para qt1.e elas possam solver os seus d,é~:ntos, Jsso Já conta
inclusive de um projeto de lei d_o S~naclor Al_exandre Costa,
que está dormitando na CorriisSãQ _ç.~ A,s~u_I!~P~M ~_co~õ~J~o~~
da qual faço parte, mas eu-não sabta desse proJeto; vamos
desenhá-lo, porque aí estamos de pleno acordo. Quero também manifestar a minha opinião no sentido de que se_se tratar
de parcelamento de débito do Fundo de Garantia do TefflpO
' de Serviço para empresas privadas, também eu sou absolutamente contra. Muito obrigado a V. Ex~

O SR- MARCO MACIEL - Quero dizer~ V. Ex• que
é essa também a ininha posição, mas eu não gostaria de emitir
qualquer conceito, qualqUef opittiãO-sei:n ·antes me informar
adequadamente da matéria objeto da que.stão que V. Ex•
vem levantar.
Nobre Senador Ronan Tito, feri aqui a questão da visita
do Presidente Fernando.Collor de Mello aos_ Estados Unidos,
chamando a atenção de um modo específico para o problema
da renegociação da dívida, que talvez seja o mais grave problema com que se defronta o País nesse momento. E, ao f~lar
nesse assunto, eu não poderia deixar de m_encionar Q papel
que o Senado desempenhou nessa tarefa, e desempenhará,
certamente, a partir de agora por força de mandamento constitucional; eu não poderia, também, deixar de destacar O papel
que V. Ex' desempenhou, como relator da matéria, na Comissão de.Assuntos Económicos, permitindo que a questão relativa â negociação dos_ juros fosse devidamente apreciada em
toda a sua _extenaão, criando condição para que, a partir do
momento em que nos entendemos com relação ao pagamento
dos juros vencidos, atrasados, possamos discutir e negociar
o principal.
Acho, também que não teremos estabilidade económica
e nem retomaremos o nosso desenvolvimento, se não renego- ciarmos a nossa -díVida eXterna -em condições que preservem
e resguardem a nossa soberania, preservem o interesse público ·
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e, de modo especial, os interesses económicos e financeiros
do País. Não podemos voltar a crescer - friso mãis uma
vez~ se não renegociarmos es~a dívida exteriia-.Essa dívida tem implicações não somente no próprio relaciOnamento do País corri o exterior~ mas também, na própria
dinâmica de_ ing~es~o de capitais e~ n_OSSo p·a(S, -princip~lment_e
capitais de risco.
O -País, desde a moratória ocor.rida nos firis da_p.écada
de 80, fiCOu ptaticamerite isolado da comunidade financeira
internacional.
Acho que, a partir de agora, se inicia uma nova fase
das nossas relações _com o exterior. Acredito, portanto, que
por esse caminho o País voltará a crescer.
Sr. Presidente, condutndo as minhas palavras, gostaria
de solicítar fosse ti'anscritO nos Anais da Casa o discurso que
pr-oferiu no-s E_S-tados Unidos, em. seu primeiro ~n~ontro com
o Presidente George Bush, o Pres1dente da Repubhca Fernan· ··
··
·
· ·· ·· · ·
do Collor de Mello.
--Sua ExCelêlicia expressa, a meu ver, se bem que seja
um texto de mera saudação ao presidente americano, uma
nova fase do nosso felacionamento com os Estados Unid~. _
Sr. Presidente, eu concluo minhaS-pafãvras, solicitando
a V. Ex~ que,-juntamerite éom ·o meu discurs<?,_possa dete_rminar que conste dos Anais da Casa, o discurso do Presidente
Fernando Collor de Mello, feito- por ocasião de sua visita
aos Estados Unidos e que, a meu ver, expressa como eu
disse, a posição do Governo brasileiro, as suas relações com
a comunidade internacional e, de modo especial, com o nosso
principal parceiro económico que sáo os Estados Unidos. --·
. Era o que· tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MÃRCO
MAC!EL EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Senhor Presidente,
-As relações-com Os Estados Unidos da América são uma
prioridade para o Brasil.
Em ineu discurso de posse afirmei a necessidade de.eliminar_d~ssaS relações a ênfase qUe até-então se dera nas questões
comerciais contendOsas.
- - Tal êrifase encobria o verdadeiro sentido de uma parceria
fundada em valóres, aspirações e empreendimentos comuns.
Esse primeiro objetivo já foi alcançado.
De forma mutuamente satisfatória o Brasil demonstrou
sua sfuceridade de propósitos e vontade de encaminhar aS
questões pendentes em variados campos da pauta bilateral.
A agenda entre o Brasil e os Estados Unidos tem hoje
um sinal claramente positivO, e 'esse é- apenas o ponto -de
part!da do ~perfeiçoaniCnto de nossas relações.O BraSil e os Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente ame_dcano.
_Depositamos a mais-piófllnda cbnfiançã. n_a liberdade política e económica, corno iíniCa via para a plena realização
individual e cofetiva de nossos cidadãos.
Não nos_ pOdemos-limitar à solução de problemas circunstanciais; os avanços que fizermos em diferentes áreas devem
basear-se numa visão política abrangente e s~rv~r p_~_ia canso-·
lidar uma parceria forte e duradoura.
- --=---- - ---É com esse espírito que saudamos a "Iniciativa para as
Américas".
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O próximo
Além de suas evoluções conceituais de grande importância- tal como a vinculação entre dívida, comércio e inves- orador inscrito é o Senador Arnir Lando, porém, o Senador
Maurício Corrêa pede a palavra para ama comunicação, de
timentos-, a inící3tiVadistingue-s-e, ácllna de tudo, por sua
dimensão de futuro, um futuro que vamos construir juntos. -- ãCordo com o are 14, it~m VII,_ do Reginientó Interno, por
cinco minutos.
Senhor Presídente,_

_

_

___

Vamos encerrar o capítulo das disputas comerciais -e- dos
problemas da dívida que pertencem ao p~ssado:.
.

O SR. MAURÍCIO CORRiiA (PDT - DF. Para urna
comunicação. SeQI ~evisão do orador.)- Sr. Presidente~ Srs._
Vamos juntar nossos_e_sfo_r_ço~_para expandir,~- ~!ftérc1o
Senadores, havíamos assumido o compromisso da realização
bilateral, a cooperação tecnológica e os novos créditos e fluxos
de um seminário pela Comissão de Constituição, Justiça e
de investimento.___ ____ _
Cidadania sobre revisão constitucional e plebiscito, porque
Minha idéia de uma parceria internacional exemplar parte é, matéria da maiot: importância, ql}-e Y?Í envolver um posícíode duas premissas.
.
..
namento da maioria ou de todos os parlamentares do ConA primeira é a de que cabe a cada pa1s determmar ~eu gresso Nacional.
próprio destino, fazer os sacn'Iicios ne~~~~ri~s para a r_eahza, E, tendo a~sumiQ.p este compromisso, aliás, até aqui sação das aspirações nacionais.
· -Jielltado pelo Senador Jutahy Magalhães e depois discutido
Se_o Federalist Papers se afirma que; estando o povo na Comissão de Constituíção, Justiça e Cidadania, fui encarrelivre e as finanças administradas criteriosamex:te, "as outra.s gado da coordenação dess~ seminário. E quero, exatamente_
nações( ... ) estarão_muito mais dispostas a cultivar nossa ami- neste-ínstante, dar por concluída a minha tarefa. Foi um períozade do que a provocar nosso ressentimento". __ .
do difícil para mim, porque realizar um seminário não é tarefa
A democracia brasileira tem seguido à risca essa lição.
fáCiL Felizmente, conto, no meu gabinete, com urna figura
O Brasil está fazendo enormes sacrifícios e levando adian- extraordinária qtie foi, inclusive, meu velho companheiro na
te seu prejeto de modernização economica com·determinaÇão.
Or9em dos Advogados do Brasil, também ex-Presidente do
Adotamos um programa de ajuste co~__par~yel aos mais Conselho da OAB-DF, Dr. Assu_Guimarães, cuja descortino,
rigorosos da história mundial COI}tell!por~nea.
_
cuja presença, cuja paciência, contando, inclusive, com sua
No Brasil, o_Estado não mais será um produtor de bens, família para remessa de cartas e preparação de folders, permimas antes um promotor do bem-estar coletivo:_
tiu que conseguíssemos realizar esse_seminário. Por ísso, seria
'A seg~nda premissa de uma parceria genuí~_a é o :_eco~he profundamente desagradável se não tivéssemos uma presença,
cimento da interdependência das nações, fato que 1mpoe a pelo menos sUbstancial dos membros do Congresso Nacional,
todas as sociedades. e aos respectivos líderes, a obrigação porque esse seminário é altamente elucidativo do ponto de
de ponderar as conseqúências internaciOnais de seus atas.
vista de um rumo para nós.
O Brasil tem plena consciência disso.
Quero deixar registrado no Senado: que esta~ão presenSabemos que, mesmo com tod?s os ~acrifício_s qtie v!~os tes, a partir de hoje, no Auditóríó Petrônio Portelfa, onde
fazendo, nossa política de reforma hberahzant_e:_ n~o-=terá exlt? _ o.seminário se inicia às 18h30min: o grande constitucionalista
sem real cooperação e respostas positivas por parte da co~~m Jorge Miranda, que foi constituínte da Constituição portudade ínternacional, na solução de problemas C?mo a d1v1~a guesa, homem que teve grande influência na elab_oração ~
externa, o levantamento-de barreiras ao comércio e o acesso muitas páginas "daquele texto constitucional e, inclusive, possu1
a tecnologias avançadas.
_
_
__ __
uma cultura tão grande e respeitada que se resaponsabiliza,
Embora respeitemos os vãloreS -e interesses legítimos de tambem, por ter sido o autor de muitas constituições hoje
todos os povos, devemos insistir na cooperação para a cruzada existentes no mundo africano; partícipou da revisá? cons.titu~
que lideramos para alcançar harmonia e_ntre_ o homem_ e a cional portuguesa. Está em Brasília e vai fazer uma confe-- .
- --natureza.
rência pai'ac·nós. É catedrático-da Faculdade de Direito da
Esse é- precisamente_ o desafio 9u~ _se _coloca_ diantt; de Universidade de Lisboa. O _segundo respeitável constitucionós ao nos· aproximarmos da Conferencia das Naçoes U1!1das nalista cearense, Paulo Bonavides, é professor catedrático da
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que se realizará Faculdade de Direito da Universidade do Ceará.
no Rio de Janeiro em 1992, encontrar um eqUilíbrio entre
O seminário, ·repito·, serái"ealizado nos dias 25_, 26 e 27
a vontade aparentemente infinita do homem de buscar o pro~ e dele também participarão José Afonso da Silva, professor
gresso e os limites finitos dos recursos da terra ..
titular de Dfreito da Universidade de São Paulo; PabJo Lucas_
Senhor Presidente, .
· .
Verdu catedrático de Direito Político da Universidade ComAgüardo com a melhor f!Xpectativa as conve_r~ações que pluten;e de Madri, com quem o Senador Nelson C~rn~~r_9
.
iremos ter.
teve contato, em sua recente visita à Europa e que Já estã
Estou certo de que nosso compromisso com a democrac::ia aqui, no Senado Federal e proferirá unia palestra da mais
e minha estima pessoal por Vossa Excelência haverão de aJu- alta importância, porque ele teve ativa participação nos desdoR
dar~nos a alcançar bons resultado_s,
.
_ bramentos do Pacto de Moncloa e, evidentemente, na feitura
Temos_ diante de nós a oportunidade__ historica de inaugu;. da Constituição espanhola, que continua a mesma, não sofreu
rar uma nova parceria entre o Brasil e os_ Es.fad_os Unido$.
alteração; Miguel Reale.Junior, professor-titular da Faculd~de
Vamos aproveitá-la com empenho e sentido de futuro.
de Direito da Universidade de São Paulo; Bolívar Lamoumer,
Que Deus nos ajud~ na_ tar-~fa de elevar as nossas relações profe~sor de Ciência Política da Univer~sidade de São Paulo
à altura da grandeza de nossos países.
_e pesquisador senior d() ldesp; José_ Carlos M_ore1r~ ~lves,
Muito obrigado.
-professor-titular de Direito Civil da Faculdade de Drre.Ito da
Durante o discurso do Sr. Marco Maciel, o Sr. Mauro Universidade de São __ Paulo, ministro do Supremo Tnbunal
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que Federal e ex-presidente daquela Corte; Miguel Seabra Fagundes, advogado, membro do Conselho Federal da OAB e ex-..
é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, 1" Secretário.
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ministro da Justiça e Geraldo Ataliba, professor-titular da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Os temas esColhidos por nós foram os seguirites: 10 Formas
e Sistemas de Governo".-porque estamos discutindo a questão
relativa ao presidencialismo e ao parlamentarismo; "Sfste-ma
Eleitoral e Sistema Partidário". porque estamos discutindo
muito a-questão do sistema misto; enfim, outras idéias surgem,
também o siste-ma--partidário;-"Revisão d_e Pontos Críticos
da COitSfiti.J.içàO ã- partir-da Experiéncia Acumulada".
Ao finalizar esta com-unicaçãO~ Sr. Presidente, gostaria
de dizer que esse seminário s-6 foi possível graças, em primeiro
lugar, à delegação-que me fez o nobre Presidente da Comi"ssão
de COnstituiÇão, Justiçà e-Cidadania, Senador Nelson Carneiro, ex-Presidente do Congresso Nacional; agora, estou prestando contas a S. Ex~ de que a missão está cumprida. E,
em segundo lugar, ao eminente Senador, Mauro Benevides,
Presidente desta· Casa, e ã todã. a Mesa por ter colocado à
nossa disposição alguns recursos que "foram atê pequenos para
a realização desse evento.
Portanto, mais uma vez, convido os Srs. Senadores que
tiverem condições de tempo çomparecerem ao Auditório Petrônio Portella, às 18 horas e 30 ininutos, para esse eVento
da máXirria iinportâ:óda hO cfiú.~= tàitge à formação dos rumos
do Brasil, com relação à revisão constitudónal que faremos
futuramente.
O Sr. Nelson Carneirõ- Sr. Pr_esidente, peço ~-P~!~v_r~~
para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para comu·
nicação, sem revisão do orador.) -Sr. _Pre.s"idente, há mais
de um mês, houve uma notícia sobre o vazamento de determi. nada informação ministerial que propiciou a felicidade de empresas e de empresários vendedores de café. Foi aóerto um
inquérito rigoroso. AgOra·, Sr. Presidente, são os usineiros
alagoanos que são surpreendidos com a dádiva do pagamento,
em seu nome, de US$ 84 milhões, ou 86, pelo Banco do
Brasil. Já li que vai-ser à revelia, diga-se de passagem, do
presidente daquele estabelecimento bancário. E mais um inquérito administtatrlvo rigoroso que será iriS1ãlado.
Sr. Presidente, ao referir-me a esses dois -inqUéritos rigorosos que estão em curso, um dos _quais iniciado pelo próprio
Presidente do Banco do Brasil, Dr. Lafayette Coutinho, gostaria de lembrar que, enquanto isso, anuncia-se que o Governo
quer trazer para Brasília a Dataprev, que tem sede no Rio
de Janeiro, sob o argumento de que só assim será evitada
a corrupção.
Evidentemente, Sr. Presidente, esses antecedentes não
justificam a transferência.
_
__
Quero manifestar, aqui, a minha surpresa e a certeza
de que esse atentado não se fará, mais uma vez, co'n.tra o
Estado do Rio de Janeiro.
··
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ....,. Concedo a
palavra ao nobre Senador Amir Lando.

Junho de 1991

Recolhi, Srs. Senadores, na lição de Cesare Bonesana,
Marquês de Beccaria, um pensamento que tem inspirado a
minha conduta e a minha prática legislativas.
É efetivamente um trabalho festejado no Direito Penal
dos delitos e das penas, escrito em torno de 1765; trabalho
esse de uma acuidade e sabedoria, que merece o nosso respeito
e a nossa reflexão:
"As vantagens da sociedade devem ser igualmente repari:ídas entre todos os seus membros.
No entanto, entre os homens reunidos, nota-se a tendência contínua de acumular, no menor número, os privilégios, o poder e a felicidade, para só deixar à maioria
miséria e fraqueza."
E prossegue Cesare Bonesana, Marquês de Beccaria:
"só com boas leis podem impedir-se tais abusos."
E ~ssas boas _le_is ~ode que a :Nação ~ecessita,_~ o que
o povo brasileiro reclama, sobretudo depois dessa fúria legiferante que tomou conta deste País, contra a qual me insurjo,
porque urdiu-se, neste País, uma verdadeira teia da inutilidad~_s, não_ para aliviar as difi~uldades, ~as sim para criá-las
para a vida do homem brasileiro.
E o que diz Cesare Bonesana, .Marquês de Beccaria,
merece ainda a nossa atenção:
''Mas, de ordinário, os homens -abandonam as leis proVísó:das _e-a prudência do momento o cuidado de regular
os- negócios mais importantes, quando nãci os confiam
à discrição daqueles mesmos cujo interesse é oporem-sê
às melhores instituições e às leis sábias."

E "iri.Spiro-me nesSa lição para ser um testemunho, nesta
CaSã, cOnttárío à idéia que-aornin-ou--o---yarlamento brasileiro
de produzir textos e mais textos legislativos, sem uma finalidade social justificável, sem se assentar na Justiça, que deve,
necessariamente, materializá-la.
Nesse sentido, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, apresentei
um projeto de lei não_ para fazer uma nova lei, mas sim para
simplificãr "a vida do cidadão que é pertinente ao àrt. 44 da
Lei n' 4.771, de 15 de setembro de 1965. É o Código Florestal.
Lá no seu art. 44, o legislador brasileiro, impelido por
essa 'onda ambiental que varre o País, houve por bem estabelecer disposições que afetam, sobremaneira, a vida do cidadão
simpleS, dO agricultor deste País, do agricultor rondoniense,
sohretudO; porque lá diz respeito, exatame-ritê ~à reserva legal
··
de 50% estabelecida para a região Norte.
Vejam, Srs. Senadores, o que o nosso agricultor, homem
siinples, que está na labuta diária, no cabo da enxada, de
sol a sol, é obrigado a fazer, por essa disposição arbitrária
po-r-que-Dão se assenta na realidade soclãl: proceder, no registro imobiliário, à averbação da área da reserva legal.
O que isso significa? Pare-ce, numa abstração, que a lei
ébnsagfa que é uma providência sábia, uma providência necessária, mas, na realidade, esse homem é obrigado a abandonar
o leito para dirigir-se, à cidade, que é, às vezes, trinta, quarenta, até cem quilômetróS distante, e lá procurar um profisO SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Pron.uncia_o.se- SiOnal para redigir, elaborar uma planta devidamente assinada
por profissional habilitado, que pode ser agrimensor ou engeguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, assumi
nheiro ciVil; depois ir ao cartório de Registro pagar os emolueste mandato ·com o firme propósito de pensar sobre o Poder
Legislativo, de refletir sobre como se ela~orar boas e __ ~ábias _ mentos, as custas, e nisso vãoRse três, quatro dias, senão,
uma sema:rta, e o agricultor, que não 'tem o dinheiro para
leis, sábias enquanto justas, sábias enquanto aplicáveis.
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comprar o açúcar, o sal, a roupa para vestir, é obrigado a
pagar ao menos o-prato de comida para comer, enquanto
dorme talvez nos bancos das praças.
É contra essa determinação de quem não coiihece a realidade brasileira, de quem pensa abstratamente aqui de Brasília,
das Casas do Congresso, de quem descon~ece como se resolve
a vida no País no dia-a-dia, como o nosso cidadão, o nosso
agricultor vive, as dificüldades que enfrenta, as difiCuldades __
financeiras que enContra--para prOceder- a·-um -mandamento
legal extremamente injusto.
Tudo isso- se faz -iinpelído -por esSa onda ecológica -que,
aos poucos, vai tomando- conta deste País, comprometendo,
inclusive a soberania nacional porque, hoje, jâ- se- Íala em
conversão da dívida em títulos, em troca de programas de
ordem preservacionfsta. Isso é um perigo, porque a nossa
soberania não pode ser trocada por dólares; essa não foi uma
conquista deste Governo, mas deste Paí~, c~mo Nação, de~de
o seu surgimento. Daremos, talvez, o pnme1ro passo em direção_a essa escalada brutal, e para garantir esses programas
é provável que tenhamos aqui uma guarda internaCional, compostapelos melhores exércitos do mundo, que vigiarão a correta aplicação desses_ recursos. Isso é extremamente perigoso.
Mas voltaremos a este tema em tempo oportuno.
A minha preocupação é desvencilhar o agricultor de uma
obrigação absurda, a obrigação legal de_ respeitar até 5_6%
da floresta nativa, da cobertura florística. Já está escrito na
lei, já vem sendo obedecido; está escrito, inclusive, nos títulos
de propriedade que ele recebeu do Incra naquela região. Porque, em Rondônia, como todos sabem, o domínio privado
veio das c-oncessões do põacr Piíblico; e o Incra exerceu um
papel fundamental, sobretudo na colonização dos lotes até
cem hectares, limite máximO da concessão que o Incra dava
a cada família qUe-chegava àqueles confins da nova Pátria.
Quero, nesse projeto, dispensar o agricultor dessa~ tãCefa -brutal, inexeqüível, de dirígir-se à cidade em busc~ de_ u·m
profissional, elaborar urna planta do imóvel, onde fique plotada a área de reserva, e depois vá registrar o imóvel, com
todas as dificuldades, com todos os óbices burocráticos, e
obtenha, por final, o assento no Registro de Imóvel.
Isso é dispensável e temos, como homens que represen-tam os seus povos, -âe dar razão a essa aspiração, que não
é minha, não falo por mim, mas do interessé-públíco. Apelo
pelos nossos agricultores, que não têm sequer recursos para
tomar essa providência, e já não pOdem mais derrubar uma
árvore que são logo incriminados, já não podem mais plantar,
nem roçar as capoeiras, porque imediatamente os fiscãis -do
Ibama estão lá, autuando-os e, muitas vezes, levando-os, injustamente, à prisão. --- --Neste País as coisas vã_o má.I. Quem quer trabalhar com lisura encontra os óbices da lei; quem quer agir para criar
a grandeza do País, tem uma série de obstáculos à sua frente,
quase intransponíveiS, Temos que Sirifplificar"a viàa-CiOC:Idadão
brasileiro e, sobretudo, das pessoas mais s-impfes, que não
podem enfrentar essa pãrafernália legal, estes absUrdo de inutilidades que se gravou nas leis do País.
Vivemos- como dizia- urna fúria legifefante. Temos
lei inconstitucionais, feiS4ue não atendem ao priricfPicduiHiamental da técnica-legislativa e da justiÇa--e-que, necessariamente, devem ser elas fundadas nesses princípios, leis que
merecem o_nosso repúdio e que merece-.rn, sobretudo, a revogação. Por isso, a:-minha proposta, como legiSlador é, fund~
mentalmente, a de não se fazer leis inúteis, e de se destruir
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grande parte do que vem se acumulando nos códigos, que
vem se acumulando nessa grande obra legislativa <:}a inutilidade. Porque, como dizia Beccaria:
"As leis necessariamente deVel)l fundar-se numa moral
política, e esta moral política não pode proporcionar à
sociedade nenhuma vantagem durável se não for fundada
sobre os sentimentos indelév_eis do coração do homem.
Toda lei que não for estabelecida sobre esta base encontrará sempre urna resistência, a qual jamais será cumprida."
É nesse passo que caminho, é nessa senda que me aprofundo, é exatamente contra leis desse jaez que me posidoiló
- e leio para V. Ex~ o que dispõé o art. n" 27; da Lei n"
5.197, de 3 de janeiro de 1967, inclusíve com as _alterações
que amenizam o seu texto:

"Constitui _cr~rrie toda ação _ou omissãO- que importe
em inobservância desta lei, independente da obrigação
de reparar os danos causados à fauna, em particular,
ao meio ambiente, em geral, que será punido isolada
ou cumulativ~mente com as seguintes penas: Penalidades
-multas, apreensão, apreensão dos instrumentos, apresensão do produto, suspensão das atividades, cancelamento do registro, cassação da licença, reclusão de um
a três anos; reclusão, de novo, de dois a cinco; interdição
-do estabelecimento, expuiS:clo do País se estrangeiro for
o autor."
O Sr. Ney Maranhão- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. AMIR LANDO- Ouço V. Ex• com muitoprazer.
O Sr. Ney Maranhão - Senador Arnir Lando, nós o
ouvimos com atenção sempre que V. Ex~ vem à tribuna' tratar
de assuntos de interesses do País e, principalmente, da nossa
Região Amazónica. V. Ex~ acabou de falar sobre o problema
dessas leis, desses entraves que há, principalmente no que
concerne ã ecologia, à floresta amazónica, à fauna. Quero
dizer a V. Ex~ Senador Amir Lando, que temos que fazer
uma revisão muito séria 'de tud9 isso, ou daqui a poUco "estaremos seguíildo a exemplo da India. Qualquer dia desses, a
nossa árvore vai-. s.er uma árvore- sagrada, como há a vaca
sagrada na Índia. O povo morre de fome, naquele país, mais
não pode tocar nela. É isso que nós temos que ver e é com
isso que devemos ter cuidado. V. Ex~ está tocando num assunto
sério porque por trás do problema ecologia, defesa intransigente da ecologia há os grandes interesses económicos, qUe
não querem que aquela região seja desenvolvida. Então, vamos ficar alertas para que não aconteça com a nossa árvore,
com a nossa flor.esta, o que acontece com a vaca sagrada
daquele grande país assiático, a Índia.
O SR. AMIR LANDO- Agradeço o aparte de V. Ex•,
que bem diz da preocupação que V. E~ tem demonstrado
com relação ã realidade brasileira.
Em verdade, nobre Senador, no Brasil, e, sobretudo,
na Amazônia, o hOmem é o indesejável iritruso. A rriata é
sagrada, os animais são sagrados. Invoco também uma ecolOgia do homem. Um cid~~ão dos confins dos altos rios do
meu estado solicitava a nós senadores, a nós Legisladores,
que edifícássemos uma lei declarando o homem de Rondônia
um ser de preservação permanente, porque, dizia, ele estava
destinado â extinção. Isso mostra o desespero da nossa gente
e do nosso homem rural, que ha,b_ita os confins,_-que~ nuni
ato heróico, teve a coragem de domar terras bravias e hoje .
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é condenado corno um iritrüso indesejável, como um depre-,
dador e111;pedernido, como se a sua vida estivesse;_ <;tb<;J.i}I;O da
vida das árvores e mesmo dos animais.
Ê_ contra isso que me f~b-elo, é ·contfâ isso qUé -~OiTDiil~
um protesto veemente, constante .e permanente. Porque sou
representante dessa gente._ O meu compromisso é com o povo
de Rondônia, não é com as comunidades internacionais, não
é com as entidades internacioiÍais, rtão" é ·com as potências
estrangeiras. Luto pelos brasileiros e pelo meu País.
Mas, veja V. Ex~, li apenas o preceito, sobretudo, de
uma tipicidade criminal. Onde estamos, retrocedemQs (t.Q
Direito Criminal Medieval, onde o crime era a coisa abran:gen~e., nãp h~yia u~~ _tipiqic;l~de clara _e~-9éf1nida. O ·!=-rim_e.
deve ser praticado de_forma.clara, precjs~ e específic~, para
ser uma conduta tipificada como ilegal. Não uma omiss~o ..
Omitir-se ou agir contra a lei é um leque que se abre para
o infinito, e· fica-se--ao arbítrio do juiz para decretar a -pena
que bem entender, na sanção que deveria taínbém ser uma
pena clara e definida, se põe um rol que pode ser cumulativamente um não, dependendo do arbítrio do jtiii: RenU.q-_
ciamos à conquista do Diieito Penal, estab.eli!cida na Çpp.sti-.
tuiÇão,"ein Seu áit. s~·. iric1SO-XXXIX: --· . -..
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de. longa data, a evolução do relacionamento do Brasil com
outros países e o fortalecimento .de nossas laços de cooperação
e intercâmbio com a comunidade internacionaL
P3.ra qualquer brasileiro, 'principalmente para quem lida
n~ vida pública, é_motivo de júbilo sentir riO exterior manifestações de simpatia, receptividade e -p-restígió do nosso País,
fatores que contribuem para fortalecer as_ relações comerciais,
o intercâmbio cultural, o turismo e atrativos de investimentos_.
. p"eSdé que aSsUiriil) a· Presidência da 'Repúblíca, o Presidente Fernando CÔllor- tenl promoVido a visita de Chefes de
estado- estrangeiros· ao nosso País,, bem .como, te.m marcado
a nossã presença nd eXteriot ·quando das mis"sões que tem
féito eni visitâs ·a náç"ões atn1gas: · · ' ~ - · · -· _· __ - " ' · _ Recentemente quando concluiu sua visita aos Estados
Unidos e tive a oportunidade de me deter na leitura dos discursos de praxe- entre os dois presidentes~ na sã.ticfação formal
e protocolar, onde foram sintetizados q_s louvores, as intenções
e as perspectivas do relacionam~nto entre os dois países.
Em seu discurso~ QPresidente George Bush reiterou que
"As raizes mais produndas da nossa amizade residem na dedicação à democracia, da nossa lealdade ao poder dos indivíduos
"Art. 59 Todos são iguais- perante-a lei, sem distinção" - e áo' domíniO da ler•. E lembrou qtie OS Estados Unidos foram
a primeira nação do mundo a- r'ecOnhecer a Independência
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
do Brasil, há 169 anos, e que a nossa soberania como país,
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
naqueles idos do século passado, foi uma transiçãi:deita sem
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriederramamento de sangue. E ressaltou que na históiia de nossas
dade, nos termos seguintes:
relações diplomáticas os dois países sempre foi"am gfãndes
XXXIX - não há ciíiii-e--sem lei anterior· que o delialiã.dos_._·_
na, nem pena sem prévia cominãção legal."
O Presidente Callor .afirmou que "somos as dv.as.riJaiores
E o que fazemos, a título de salvar a f3.una? Estabelecer· democracias do Continente americano."
uma possibilidade de incriminar qUem o juiz venha enfe'ridér,
-E fazendo corajoso apelo declarou: "Vamos encerrar o
ou quem as autoridades_ autuarem.
,
capítulo das disputas comerciais e dos problemas da dívida,
Não podemos prosseguir nessa senda. Temos que legislar
que pertencem ao passado. Vamos juntar nossos esforços para
de foi"ma clara, temos que fazer leis sábias.. Não podemos
expandir o comércio bilateral, a cooperação tecnológica, e
ter a imprudência ou a irresponsabilidade de legislar, como
os_n_ovos créditos e fluxos de investimento.n
se está fazendo nest_e_.País, onde as leis são editadas, nunca
O pronunciamento do Presidente do Brasil me pareceu
são aplicadas, nem lidas, nem conhecidas pela população;
centrado numa tónica caracterizada pela independência, defiPorque realmente vazadas de forma abstrata, não{ Mas
nição .de,políticas, abertura ao comércio e à colaboração interde forma misterioSa que parecem mai-s oráculos_ do_ que efetivanacional, .e que a cooperação entre os dois países não deve
mente normas penais, Claras.
se limitar à "solução .de problemas circuns.tanciais, mas m,IIJ].a
E a lei não pode se valer da obscuiídade para affrffiaivisão abrangente, que sirva para _consolidar "uma parceria
a sua própria autoridade. A lei deve ser v~zada em termoS
forte e duradoura,"
simples para que o povo a entenda_. Legislamos para o País,
E no que tange à área tão polêmica que s.e refere à "harpara o povo! Não legislamos para os órgãos sagrados d~ Rep_úmonia entre o Homem e a Natureza", em que a imprensa
blica, onde os interesses privados são imbricados por baixo,
mundial quer nos tornar vulneráveis como povos civilizados,
muitas_ vezes de_ uma linguagem, de uma dicção miStCiíOsa
o Presidente Collor fixou o: desafio _da próxima Conferência
que consagra o absurdo, mas não consagra a 'justiça.
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e DesenvolyiTemos que legislar para o bem comum, para a justiÇa
mento, que será realizada no Rio de Janeiro, em 1992, visando
e não, como estão fazendo, incorrendo a toda hora na obscuriencontrar o '"equilíbrio entre a vontade. ifinjta do Homem
dade como meio de ocultar, muitas veZes, as_injustíÇa e,_sobre_de buscar o progresso e os limites_ finitos dos recursos. (ia
tudo, as vilanias.
-~
Terra."
Era o que tinha a dizer, Sr. President~. 1
E conclamou que se aproveitasse, com sentido de futuro,
a oportunidade histórica de se inaugurar uma nova fase- de
Durante o discurso dO -sr: Amir Lando, o Sr. Dirceu
Carneiro, l'~ Secretário, deixa a cadeira da presidência,
colaboração e intercâmbio, uma nova parceria entre o Brasil
que é ocupada pelo Sr. Rac_hid Saldanha Derti, 3" Secre- e os Estados Unidos.
·- _Em Washington, alguns jornais critiCaram a nossa política
tário.
ambiental, e a situação dos índios ianomãnis~ mas o President~
O SR. PRESIDENTE (Raçhid SaldanP.!l-Derzi) -:- Con- for-elogiado--em reunlão-âo-nepanametucr âe-Esraào. --~--cedo a palavra ao nobre Senador Lourival 2aptista.
Dentro do Programa Iniciativa para as Américas, foi assiO SR- LOURIV AL BAPTISTA (PFL~- SE, Pronuncia nado um acordo de comércio e investimentos entre os Estados
o seguinte discurso. Sem revisão do_orador.)_- Sr. Presidente, Unidos, Brasil, Argentina, Paraguai-e Uruguai, que estrqtura
Srs. Senadorês. tenho acompanhado com mtiito interesse, des- e dinamiza um novo mercado denominado Mercosul.
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Pudemos verificar, Sr. Presidente, que a viagem foi proveitosa para o Presidente Fernando Collor. A receptividade
que teve dos americamos, e esse gesto se estende simbolicamente a todos os brasileiros, foi além da cortesia protocolar
e diplomática. Esta visita do Presidente quebroU o gêlo e
abriu portas a um entendimento e pauta de negociações mais
objetivas, que certamente criará urri clima mais faVorável ã
nova rodada da negociação da dívida, que envolve cerca de
seiscentos bancos credores, cujo acordo_ está previsto para
o segundo semestre; a ampliação e melhoria do intercâmbio
comercial, bem como a atração de novos investimentos nO
País. Já está prevista para o segundo semestre a vísítâ ·de
um grupo de grandes empresárioS que- vifão coti.hecer o País
e suas potencialidades.
De um modo geral, e isto é motivo de satisfação para
nós, a avaliação-da imprensa nacional, que reflete o consenso
de nossa sociedade sobre os resultados da visita, é de um
saldo bastante positivO. ·o editorial do Jornal do Brasil, edição
de 21 de junho, defiri:e esSâ_\dsita "conlo unta das mais importantes que um Presidente Brasileiro realizou nos últimos tempos'.
0- Sr. Marco Maciel - Permite-me V. Ex• um aparte,
- - ·
nobre Senador Lourival Bapiistã?

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com prazer; nobre
Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel- Senador Lourival Baptista, quero
me associar à manifestação de V._ Ex' a respeito de visita
do Presidente Fernando Collor de Mello aos Estados Unidos.
Sou- daquele que, como V. Ex\ entendem que a visita foi
extremamente positiVa-, nãO-sóniente porque enSejOu-Uma troca de idéias entre O Presidente norte-americano e o- Presidente
brasileiro, mas também p~lo que ela pôde oferecer de novos
caminhos às questões contencionais nas nossas relações bilaterais, ou seja, nas relações Brasil-Estados Unidos. Não estaria
exagerando se eu dissesse que a visitá foi muito além das
expectativas. Quando o Presidente Collor embarcou para Washington, havia muita dúvida no Brasil sobre o alcance e,
principalmente, sobre o êxito da sua visita. Ninguém pode,
hoje, desconhecer, como V. Ex~, aliás, .de forma bem fundamentada demonstra, que a visita foi um sucesso total, abrindo
expectativas muito poSitivas, nâo somente para o problema
da negociação principal da dívida, mas também para questões
polémicas que~ às vezes, enrijeciam as relações Brasil-Estados Unidos. Por exemplo, aquelas relativas ã infcimiãtica,
o problema de ciência e tecnologia, ao código ou lei de propriedade industrial, âs questões relativas também a barreiras
comerciais_ e alfandegárias, todas essas questões foram analisadas e o Presidente Collor voltou com ganhos muitO t:oncretos, muito visíveis. Aliás, não foi por outta razão que a sua
viagem chegou a despertar, até, comentários restritivos na
imprensa de outros países latino-americanos; alguns jornais
chegaram a afirmar que o Presidente Fernando Collor tinha
recebido nos Estados Unidos um tratamento muito acima do
que é normalmente dispensado aos chefes de Estado de países
latinos-americanos. Recentemente, estive verificando que essa
colocação resultou do fato de o Presidente George Bush ter
desejado, mais de uma vez, conversar com o Presidente Fernando Collor e franquear à Sua Excelência o acesso a uma
série de contatos com autoridades do Governo americano,
inclusive com a chamada cúpula do setor_económico-financeiro, e isso é que deu, por exemplo, como conseqüência,
~s jornais, como o Clarin, de Buenos Aires, dizer que: "Os
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Estados_Unidos_consideram- na visão daquele jornal-

o Presidente Collor o político -mais -importante da América
Latina." E acrescentando: "Com o cOnvite" feitO a~Collor ·para
participar do ato de assinatura -do Acordo - a solenidade
do Mercosul a que o jornal se refere ~, o Presidente George
Bush demonstrou que o Brasil éQ Líder do Cone Sul. apesar
da crise económica que enfrenta". E jornais outtds como
La Nación, um jornal importante da Argentina, no-ticiou a
passagem de Collor por Washington na primeira página com
fotos, elogiando, inclusive, o desempenho que estava obtendo,
independentemente das dificuldades que estava enfrentando
internamente para ajustar a economia brasileira. O Presidente
George Bush, em seu discurso, teve palavras muito expressiv-ascomrelação ao Chefe de Estadó bra-sileiro, dizendo: "O Brasil
conhece_ muito bem a importância da união desses esforços,
alinhando-se com os Aliados em ambas as guerras mundiais."
E fez questão de mencionar: "O Brasil apoiou aS reSOluções e sanções das Nações Unidas contra o Iraque, apesar
delas representarem importantes perdas económicas pã:ra o
Pã.ís. E isso" referindo-se ao Presidente Collor disse o Presidente Bush- constituiu testemunho, não apenas da sua visão
-mas, também, de sua coragem, e por isso, nós também,
hoje, o agradecemos". E concluiu: "Em nome de todos os
americanos, saúdo os ideais compartilhados que unem nossas
nações e a amizade duradoura entre· os Estado·s-Unidos e
o povo brasileiro?'. Então, meu caro Senador Lourival Baptista, de fato congratulo-me com V. Ex~ e creio que suas
palavras expressam o sentimento de todo o País, porque a
viagem do Presidente Collor foi, efetivamente, um êxito total.
E acho, também, que ninguém de boa-fé pode deixar de reconhecer eSse fato._ _
O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sou muito grato a
EX\ enlinente Senã.dor e meu Líder Marco Maciel, Pelo
seu aparte, que vem completar este pronunciamento que fazemos na tarde de hoje. V. Ex~ como que nos revelou coisas
que eu desconhecia, não tinha conhecimento, sobre a imprensa estrangeira - V. Ex~ realmente veio enriquecer o riOsscJ"
pfolltü'iciãirieiitõ.
- - Achei que devia fazê-lo, após ter acompanhado pela imprensa escrita, falada e televisada, o que foi a viSita do Presidente Collor aos Estados Unidos. Eritão~ lnscievi-nie e aqui
estou. E V. Ex~.,-com a sua palavra, com a sua atitude, com
a sua maneira de dizer, completou plenamente este pronunciamento que fazemos na tarde de hoje, no Senado Federal.
Muito grato a V. Ex~, meu Líder Marco Maciel, pelo seu
aparte, que muito nos sensibilizou.
Finalizando, Sr. Presidente, quero _reiterar a minha satisfação pelos resultados dessa visita, e congratular-me com o
Senhor Presidente_ da República e o Itamaraty, através do
Ministro Francisco Rezek, pelo êxito alcançado em missão
tão importante, que elevou o nome_do Brasil no exterior,
fixando de forma magistral as nossas posições, os nossos _interesses e disponibilidades para o fortelecimento de nossas relações com os Estados Unidos e a comunidade internacional.
Peço a transcrição, com o meu pronunciamento da saudação do Presiden~ Bush, intitulada "Compreendemos os desafios, do discurso do Presidente Fernando Collor, "O Brasil
está fazendo sacrifícios", publicados em O Estado de S. Paulo,
edição de 19 de junho, bem como o_~e:ditorial_do Jornal do
Brasil, intitulado "0 Outro Lado do Ja.rdim" de 21 do corrente
que faz uma análise crftica da missão.
Era o que tinha a dizer, Sr. P~~idente. (Muito bem!)

v.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENADOR
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:- -- O E~tadó de S. Paulo, 19-6'91

'"COMPREENDÉ!.fOS OS DESAfiOS"
É a seguinté a íntegra do· discurso feito pelo presidente
George Bush:
·
·
"Bom dia a todos, e sejam bem-vindos ~ Casa Branca.
É uma grande honra cumprimentá-lo, Senhor Presidente ---;
um dos mais dinâmicos estadistas da América Latina.
A amizade entre os Estados Unidos· e o Bras;il dura quase
dois séculos. Agora, urna aliança baseada na fidelidade à democracia, ao saUdável, respeito mUto e à "firmé_ vOntade
coletiva. O relaçiona(IJ,entQ nu~c;:a foi me:ll)or. AS ra:lzes_mais
profundas da nossa amizade residem na de4icaçáo 4 democracia, na nossa lealdade ao poder dos indivíduos e ao domínio
da lei.
Todas as nações das Américas lutaram-e conquistaram
independência dos antigos métodos do Velho Mundq, e construímos nações de .promessa e renovaçã-o"' 'Há 179' anos os·
Estados Unidos tiveram o orgulho de ser a, primeira nação.
a reconhecer a nova soberania do Brasil. E, naquele ano,
seus- predecessores conquistaram a independência sem derramamento de sangue, estabeleceram o intercâmbio de mercadorias com o mundo, e. iniciaram o proces-so ae integração
de um país muito diversificado. Hoje, Presidente Çollor, o
senhor representa o Líder moderno - o primeiro presidente
eleito por voto direto em 29 anos. Compreendemos os desafios
com que se-depara e admiramos o vigor:cõm queo~n~nfreilta.
Em todo o espectro, das questões corrierdals e-eéón6--micas às relativas ao meio-ambiente e às preocupações ·Cõrila prolifera-ção nuclear, estamos determinados a tratar no_ssos _
desafiOS comuns c·otrto bpOrtunidades -___:-opOi"tünldades de
•
---melhorar a vida em todo este hemisfério-:
Q_ Brasil, com sua grande riqueza natural e seu povo
engenhoso, pode dar enormes contribuiçõe~ à economia mun- _
dial e à prosperidade do hemisfério. Junta"nlente com bU_trá.S:
nações das AmédCa.s, como objetivo a _-l~mgó prazo, Prete~: ·
demos criar a maiOr associat;ão de livre c9m.ércio de .'!3staçlos
soberanos do mundo.
·
A Iniciativa Effiprecndimento para ~s Américas, que
apresentei há um ano- a data se completa na. próxima semana
- , poderá ajudar a converter este objetivo em realidade,
e já estamos fazendo grandes progresso5'.- Tenho o prazer
de anunciar que amanhã assinaremos um documento _relativo·
ao encerramento das negociações sobre a ~strutura de um
acordo de comércio e investiifú!-ntos c·om 6 B;ra:Sil, Argemina •.
Paraguai e Uruguai- os países do planejado Mercado_ Comum do Sul- Mercosul. Este acordo é um pasSo sigilificativó
rumo à concretização de nossos objetivos comuns; e aguardamos ansiosamente por essa nova era de maior copperação ..
Senhor Presidente, os Estados Ünidos estão aO -s-eU fãdO,enquanto o senhor trata das questões maiS prementes que
afetam o Brasil. Ao visítar-·o Bra_s_il_em dezembro passado,
quando o senhor me recebeu tão calorosamente, vi as ousadas~
mudanças que o senhor estava introdu~indo. E vi algo mais
-vi, também, um presidente ousado e ativo. Todos sabemos
que é um trabalhador incansável, mas a isso se- acrescenta,
ainda, a prática de jogging, pilotagem de aviões a jato, a
prática de esqui, e váriaS outras- atividades. É o meu tipô
de pessoa (risadas).
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O seilhor ,reduziu as· despesas· do governo e anunciou
pl3nos de voltar a priVatizai empresas, combater a inflação,
e liberalizar o cortlérció. São esses os caminhos para o crescimeilfO e·a--p-roSperidade do BraSil.
Aproximando-se o século 21, comemoraremOs o SOO~ 3riiversãrfo-da descoberta da América por Colombo, e a chegada
da frota portuguesa de Cabral ao Brasil. Mudanças espetaColares caracterizam o meio milênio.: O NovO Mundo está
se tornando integrado de um modo que nossos ancestrais jamãisleriãríl sQilhado. E a nossa firnie VOhlãde-Coletivã p()de
ajudar a garantir um futuro pleno de cooperação, e não de
conflitOs.
O Brasil conhece bem a importância·da união de esforços,
do alinhamento com Os aliados nas duas gUerras mundiais,
com sUãs'Çrava_~ fOrças ~xpediCiónárias desempenhando um
importante papel na Segunda Guerr:f Mundial. Meio século
depoiS;- o Brasil apoiou as resoluções e sanções- das Nações
Unidas contra q Iraque, a despeito dos significativos prejuízos
econôr.:1icos que isso' Sígnificou para- o_ BrasiL E isso, Senhor
presidente, é i.IIn teStelnunbo riãó só da sua visão, Como também de sua coragem. E eu lhe agradeço também por isso.
Em nome de todos os americanos, sãúdo os ideais comuns
que unem nossas nações a ami;z;a_de duracloufa entre o povo
dos EstaâoS Unidos e o povo·cto Brasil.
É com grande prazer que lhe dou as boas-vind::(s ã Casa
Branca,. Que: Deus abençoe a RepúbliCa Federativa do BràSil.
Seja bem-vindo, senhor."
, ·

e

O Estado de S. Paulo, 19-6-91
- .'~0 BRASIL ESTÁ FAZENDO SACRIFÍCIOS"
- -- É a seguinte a íntegra do discurso feito Pelo Pfesid~nÚ
Fernando Collor:
;;,As- relâç_ões coin os Estâdos ·unídos da Américã. sâO
uma prioridade para o Brasil.
Em.meu discurso de posse afírmei a neceSsidade de_e.liminar dessas relações a ênfase que até então se dera nas qUestões
cOinétClái~f CóhtéiiciOSas:-- ~- ·~Tar ênfase eilcobiiu O·verdadeirO sentido de uma parCeria
fundada em· Valores, aspirações e effipteendimentos córhiuls.
Esse primeiro objetivo já_foi ah:ançado,
~ . _
-ne forma mutuamente sa~iSfatóríã.~ o· Brasil demoU~trou
sua sinceridade de propósitoS- e vontade de encaminhar ·as
questões pendentes em variados campos da pauta biJate-rill.
-A agenda entre o Brasil e os Estados Unidos tem_ hoje
um sinal claramt:nte positivo, e--esse é apenas o póiÚÓ -de
..
partida do aperfeiçoamento de nossas relações.
O Brasil e os Estados Unidos são as duas maiQres democracias-do continente americano.
Depositamos _a _mai~ profunda confiança na liberdade politica e e-conómica; com_ó úriica. via para a plena realiz~çào
individual e coletiva de nossos cidadãos.
_ Não nos podemos limitar à solução de problemas circunstanciais: os avanços que 'fizermos em -diferentes áreas devém
baseai-se- numa visão política abrangente e servir paTa consolidar uma parceria forte e duradoura.
É com esse espírito que saudamoS a ulniciátiva paí,.~C as Américas".
Além de suas evoluções conceituais de grande impor~
tância- tal como a vinculação entre dívida, comércio e -inVestimentos-, a Iniciativa distingue:.se, acirita de ~l!:dQ, por sua
dimensão de futuro, um futuro que vamos construir-juntos.
Senhor Presidente,
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Vamos encerrar o capítulo das disputas comerciais e dos
problemas da dívida, que pertencem ao passado.
Vamos juntar nossos esfox:ços para expandir o comércio
bilateral, a cooperação tecnológica, e os novos créd~!ose fluxos
de investimento.
Minha idéia. de uma parceria internacional exemplar parte
de duas premissas.
A primeira é a de que cabe a cada país determinar seu
próprio destino, fazer os sacrifícios necessários para realização
das aspirações nacionais.
Já nos F~deralist Papers, se afirma que, estando o povo
livre e as finanças administradas criteriosamente, "as outras
nações( ... ) estarão muito mais dispostas a cultivar nossa amizade do que a provocar nosso ressentimento".
A democracia brasileira tem seguido à risca essa lição.
O Brasil.está fazendo enormes sacrifícios e levando adiante seu projeto de modernização económica com determinação.
Adotamos um programa de ajuste comparável a-os mais
rigorosos-da históri~ _mundi~ contemporân~a._
,_
No Brasil, o Estado não mais será .um produtor de bens,
mas, antes, um promotor do bem-estar coletivo.
A segunda premissa de uma parceria genuína é o reconhecimento da interdependência das nações, fato que impõe a
todas as sociedades, e aos respectivos líderes,- a obrigaçt:o
de ponderar as conseqüências interriãcionais de seus ato$.
O Brasil te:m plena consciência disso.
_
Sabemos que, mesmo com todos os sacrifícios que Vimos
fazendo, nossa política de reforma liberalizante _não te:.:.ç êxito
sem real cooperação e respostas positivas por parte da comunidade internacional, na solução de problemas como a dívida
externa, o levantamento de barreiras ao comén:::io e o acesso
a tecnologias avançadas.
Embora respeitemos o·s Valores e -ititeresSéS: l,egíti~ós de;
todos os povos, devemos insistir na cooperação para a cruzada
que lideramos para alcançar harmonia entre o Homem e a
Natureza.
Essa é precisamente o desafio que se coloca diante de
nós ao nos aproximarmoS da Conferéncia das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, qué se realizará
no Rio de Janeiro em· 1992': encOntrar um- equilíbrio entre
a vontade aparentemente ,infinita do Homem de buscar o
progresso e os limites finitos dos recursos da Terra.
Senhor Presidente,
Aguardo com a melhor expectativa as conversaçóés que
iremos ter.
Estou certo de que nosso compromisso com a democracia
e minha estima pessoal por Vossa Excelência haverão de aju.
dar-nos a alc3.nçar bons resultados.
Ternos·cijante de nós a oportunidade histórica de inaugurar uma nova parceria entre o Brasil e oS EStados Unidos.
· Vamos aproveitá-la com empenho e sentido de futuro.
Que Deus nos ajude na tarefa de elevar as nossas relações
à altura da grandeza de nossos países.
Joroal do Brasil, 21-6-91

O OUTRO LADO DO JARDIM
A viagem do Presidente Col~or aos EU~ f?i, Selljl ~úvida,
a mais importante que um pres1dente braslletro realiZOU ao
exteriOr nos últimos tempos. Em menos de urna semana, dentro do espírito pragmático que norteou as conversaÇões em
ambos os lados, a viagem teve o mérito, par~ "repetir a expressão do próprio Presidente ·Collor na entreVIsta que o Jornal
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do Brasil publica hoje, de superar interesses imediatos e devolver posição mundial ao Brasil.
_ · Infelizmente Collor não pôde ir ã.os EUA levando ~ob
o braço o acordo da dívida, que o Senado teve a. gentileza
de retardar até o final.da viage,m.._ Ma;; _o acordo, fmalmente
aprovado, por maioria quase tc:>tal dos sen_a~ores~ mostra que
existe nova mentalidade pairando sobre as atitudes das pessoas
representativas do Brasil. Outro. ponto d~ atrito p~ejudícando
as relações Brasil-EUA, o da mformátlca, prec1sa ter, por
parte do Congresso, a mesma vi'são, para impedir, como lembrou Collor, que seja aprovada a emenda querendo estender.
a reserv.a de mercado até o ano 2000.
-_
O Brasil não resistirá tanto tempo mergulhado em tensões
provenientes de grupos que ora desejam empurrar o país pàra
a frente enquanto outros desejam empurrá-lo para trás. Estes
grupos reeditam o famoso dilema do asno de Buridan, que
não se decidia pelo monte de feno para saciar a fome ou
o pote de água para matar a sede. Acabou morrendo: de fome
e de sede.
Do lado brasileiro, em suas relações comerciais com os
EUA (relações primordiais entre países pertencentes a um
IT'..e.:.~c.bloco económico). depois da dívida e da informática
fica faltando principalmente resolver a questão das patentes
farmacêufcas. Aí será a vez do lado de lá, eliminando barreiras para vellda ao Brasil do supercornputador e derrubando
sobretaxas para papel, celulose, suco de laranja, aço e alumínio. Corno se vê,-é um-contencioso de vulto.
, Em quL1ze meses, no entanto, o Brasil deu passos _enormes para ar:ertar o· ritmo de suas aspirações internacionais,
prino::-:palmente d~ixando de lado J?reconceitos ~erceiro:mun
dist;;ts que atrasaram sua economia em decêmos preciOsos.
A venturas comerciais em países instáveis da África e do Oriente Médio o afastaram do convívio com seus melhores parceiros. Hoje. com a _modernização da economia e a abertura
para o mundo, o Brasil, como disse Collor. "deu uma virada"
e esta virada não tem volta.
Em que consiste a virada? Entre outras coisas, na exigência de um tratamento à altura de sua importância no cenário
contineiltal. Collor deixou claro que não foi aos EUA pedir
tratamento especi~l. Cómo, por exemplo, aquele que o Clubê
de :Pitris dispensou ã Polónia, perdoando-lhe, à queirna-ro~pa,
metade da dívida, como prêmio por ter abandonado o apnsco
soviético. Por ironia do destino, o Brasil, um dos credores
da Polónia, foi obrigado a entrar na contradança, arcando
com um prejuízo _de dois bilhões de dólares. Mas um dos
recados importantes dados, de igual para igual, nos EUA,
pelo Presidente Côllor, é exatamente a inco~forrnidade ~o
Brasil de participar de uma contradança mundxal na qual sao_
adotados dois pesos e duas medidas.
Trata-se, aí, de urna questão de consciência a s~r desenvolvida não só pelos EUA mas sobretudo pelo Brasil, que
precisa trabalhar arduamente para esculpir sua própria importância removendo um a um os obstáculos que no decorrer
dos d~cênios o empurraram juntamente com seus vizinhos
para o Terceiro Mundo. O outro lado do jardim. isto é, o
Prime iio Mundo, está ã vista, mas jamais poderá ser alcançado
sem uma revolução completa nos hábitos e na mentalidade.
Empresariado, Congresso eltarnarati, nesta hora decisiva
em que as decisões precisam ser tomadas sem tutubeio; prec~
sarn se_ conscientizar de que o Brasil está perdendo competitividade na obtenção de capitais e investimentos. No atual
momento histórico, até a URSS afastou seu_s_ preconceitos
e se lançou a uma espetacular tentativa de inserção na econo-
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mia mundial. O grande dinamismo_ na globalização da economia não permite que os participantes do Primeiro Mundo
e os candidatos à participação pensem duas vezes. quando
se trata de proteger interesses nacionaiS.
Hoje, as afinidades culturais e as alianças ideológicas
caíram para segundo plano. A economia se tornou mais importante. Os itens cometciais, os iíívestlmertlôS, âs dívidas, substituíram os elementos tradicionais na condição de pontos importantes das agendas binacionais. Em última análise, a 'diplomacia do século 19 é inadequada para resolver os problemas
do século 21. O amadurecirtrento das relações, portanto, significa basicamente 9-ue os países selam capazes- de adaptar sUas
instituições, entre elas a diplomacia, à realidade moderna.
O próxiino paSso dó Bràsil, depois de aliviar o contencios-ocom os EUA, será integrâ.f-se ao Mercosul e se colocar em
situação de atrair invest_ü:nentos qtie proporciOnarão condições
para a arrancada rumo ao Primeiro Mundo. A divisão que
separa o Brasil do Primeiro Mundo, no entanto, não ·cairá
como a muralha de Jericó, a um mero toque de trombeta,
Precisará haver, como disse Collor, ao final de sua proveitosa
viagem aos- EUA, muito trabalho, principãlmente do lado
brasileiro.

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Der;.i) - Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. hoi~ vi·
dem, sem revisão do orador.)- Sr. Presiclente, Srs. Sen:ado:
res, o Jornal do Brasil de hoje publica uma matéria que rite
deixou, poderia dizer, preocupado. Seu título é: "Salvador
procura 500 milhões .de cruzeiros".
Essa matéria afinria: que na capital baiana ninguém sabe,
ninguém viu a verba de quientos milhões de cruzeiros, qÚe
teria sido liberada pelo Ministério da Ação Social no infcio
deste ano, para que a Prefeitura de Salvador urbanizasse 2. 583
lotes de um projeto conhecido como Muçurunga 6, verba
essa de paradeiro desconhecido. .
Ainda de acordo com a informação ~do referido jornal,
o Secretário de Habitação afirma que o dinheiro foi entregue
àquela prefeitura e liberado em três parcelas, nos termos_ do
Convênio de n9 1.435, assinado em 31 de dezembro de 1990,
e publicado no Diário Oficial em 18 de janeiro de 1991.
O prefeito nega o recebimento da verba; já o Secretário
de Comunicação Social declara que, proVavelmente, a mesma
teria sido destinada ao Governo do Estado. O Presidente
da URB, Empresa Estadual de Urbaniação e Habitação, por
sua vez, garante q1:1e não viu a cor dos Cr$ SOO milhões.
Diante disso, Sr. Presidente, encaminharei ã Mesa, amanhã, requerimento de informações à sr Ministra Margarida
Procópio, para que S. Ex~ informe se realmente foi firmado
o convênio; se firmado, se õS- recursos foram repassados à
Bahia; se o destinatário foi a prefeitura ou o estado, porque
na prefeitura não existe o Projeto Muçurunga 6. Existe Projeto
Muçurunga, no estado, não na prefeitur~. Porém, não há
Projeto Mussurunga 6 nem no estado nem na prefeitura. Como
nenhum dos dois órgãos diz que recebeu os recursos e, aqui,
o secretário de Habitação diz. que os mesmos foram repassados, é preciso descobrir onde estão esses Cí$ 500 milhões.
Não quero repetir José Américo, por iSSo ifáo posso- dizer
que sei onde está esse dinheiro, mas é preciso descobrHo.
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Si". Presidente, soliçito também que a Comissão de Assuntos Económicos crie uma subcomissão para acompanhar os-_
processos de privatização no País.
COmo não sou membro da comissão, ~em ~orp.o suplente,
vou solicitar a um companheiro de partido que oficialize essa
solicitação na Comissão de Assuntos Econômicos, pOrque é
necessário que. na hora em que se fala que daremos os passos
iniciais para a concretização -do processo de_privatização, o
Senado, no seu papel mais importante. que é o de fiscalização.
tenha uma subcomissão permanente para acompanhar esse
processo no País, porque há muito o que se discutir a respeito
de privatização no Brasil.
Por essa razão, também estou solicitando a um companheiro de partido que apresente, ma comissão, ·a solicitação
de criação da subcomissão.
O requerimento de imformaçôes·que hoje também apresentei foi a respeito de publicidade..
.
.
Gostaria de saber - estou requerendo esta informação
ao Dr. Marcos Coimbra- sobre os recursos de publicidade
do Governo Federal que foram repassados para alguns jornais
que cito, como:- Jornal do Brasil, O Globo, Gazeta Mercantil,
Folha de S. Paulo. O Estado de S. Paulo, Jornal de Brasília,
C9rreio Braziliense e vários jornais., e redes de televisão, pOr·
que .t~mbém se comenta que essa divisão de_ recursos para
pubhctdade não está sendo feita com a eqüidade e a isenÇãO
nec<!ssárias por parte do Gov_erno Federal.
·
Então, hoje, apresentei esse requén1nento-de informa~
çóes, e pediria a V. Ex•, Sr. Presidente Rachid Saldanha Derzi,
qu-e é um homem interessado em que tenhamos aqui, realmente, conhecimento da realidade, em que tenhamos uma transparência no Governo, que aproveitasse a re-união da Mesã. neste
final de semestre, para aprovar esses requ-erimentos e e_rtcami:.
nhá-los aos órgãos competentes, para que, decorrido esse prazo de trinta dias no período do recesso e tão logo retornemos
aos nossos trabalhos em agosto, t~enhamos as respostas para
analisarmos e discutirmos o seu conteúdo aqui.
quanto ã viagem do Senhor Presidente da República,
não quis interferir nc> debate. Mats gostaria muito que Sua
Excelê-ncia procedesse comO o Senador Itamar Franco, hoje
Vice-~residente, tanto vinha solicitando no tempo em que
ex:ercta a honrosa função de Senador da República. Que o
-Presidente, quando retornasse, apresentasse ao Senado Federal um relatório dessa viagem para ser analisado. Não vamos
analisar recortes de jornais.
· O SR. PRESIDENTE (Rachicl Saldanha Derzi) -Nobre
Senador Jutahy ~agalhães, a Mesa aguarda o requerimento
em que V. Ex• sobcita informações à Ministra Margarida Pro~
cópio.
Quanto aos outros requerimentos de V. Ex• tenho a
informar que a Mesa delegou poderes ao Senhor Preside~te
para defe~rlr de imediato, ad referendum, requerimentos de
mformaçao que lá chegarem, para haver maior celeridade.
Creío que V. Ex• será atendido._
O SR. PRESIDENTE (Racrud Saldanha Derzi) cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

Con-

-o SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, agricul~
tores e pecuariStas baianos estiveram r:eunidos no mês de maio
último,_ no "Seminário Rio de Ondas - Perspectivas de um
Sistema Auto~Sustentado de D~se;nvolvimento Agropecuârio "
do Oeste Baiano - Diagnóstico e Proposta,., na cidade de
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um enfoque especial nas microbacias, levando-se em conta
os iritCresses silvo-agro-pastoris, seria da maior importâncfa
para o crescimento auto-sustentado do Oeste BaianO.
me foi enviada e do qual, pela importância do conteúdo,
~Por fim, Sr. -Presidente, a comunidade regional, repreque transcende os limites da região e do próprio Estado, faço.:.
sentada no "Seminário Rio de Ondas", compromete-se a
me o porta-voz nesta Casa.
acompanhar, por meio de suas entidades de classe, o encamiCom rara lucidez e admirá~el objetividade, a "airta de
nhamento dessas propostas e os-sc;ms futuros desdobramentos,
Barreiras" traz uma proposta de desenvolvimento regional
a fim de que elas não sejam apenas mais um documento a
que merece ser conhecida e levada a sério pelos Governos
engrossar os arquivos da burocracia oficial.
do Estado e da União. Por isso, gostaria de enunciar aqui
E, como prova- da seriedade das suas intençOes e sinal
alguns de seus pressupostos e mais impOrtáhfés postuiãdOS. - de que o Governo também poderá contar com·soa participação
Cabe ã sociedade q_rientar as intervençõeS do estado e
concreta no próprio desenvolvimento, a comunidade dos prodisciplinar-lhe as ações, urna vez que delas nãO- POde ainda
dutores do Oeste Baiano decidiu criar a Fundação de Apoio
prescindir ..
à Pesquisa, que se constituirá num ponto de refúência e dispoAo interpretar os sinais dos tempos, o· Oeste Baiano marrá
de uin banco de dados indispensável â formulação de qualca posição, afirmando não ser mais admissível a- existência
quer planejamento estratégico para· a região e que a tornaria
de aç6es isoladas e dispersas, produzidas ao sabor de interesses
imune âs instabilidades políticas setoriais.
imediatistas e setoriais~ nem se pode- ãcdtãr a omissão do
Eis aí, ·sr. Presidente e Srs. Senadores, a contribuição,
poder público no seu papel insubstituível de prover ã tnfra-esa reivindicação e o alerta dos produtores rurais do oeste do
trutura econômica e social indispensável ao desenvolvimento.
meu Estado. A "Carta de Barreiras" é tanto mais oportuna
A autodeterminção de um povo passa, necessariamente, pela
porque vem a· público no ano em que o Brasil produz a menor
definição de um modelo de desenvolvimento compatível com
a aptidão de seus recursos naturais e com a ·sua·vo-Caçãõetõn<>-ri safra agrícola dos últimos doze anos e vai importar 1,5 bilhão
de dólares em alimentos. Aquele que poderia ser hoje o celeiro
mica e social.
do mundo está produzindo, em 1991, pouco mais de 300 kg
Por sua vez, o crédito rural deve orientar-se para atender
de grãos por habitante, graças à equivocada política do atual
ao desenvolvimento auto-sustentado, deve ser permanente
Governo para o setor.
e deve chegar sempre n·a época oportuna e em vOlumes adeQue o apelo sincero e objetivo dos participantes do "Sequados. Quanto aos débitos pendentes do seto r rural, é_ absoluminário Rio de
tamente necessário o seu justo equacionamento para uma
Ondas" seja ouvido por todos os responsáveis pelo nosso
solução imediata.
---- - ----- -desenvolvimento agropecuário e-prOduza efeitos positivos em
Tendo em vista que o desenvolvirD.ento é i]npossível sem
prol de toda aquela região, de toda a Bahia e de todo Brasil!
uma equipe técnica estàvel e devidamente capacitada, a pesE termino com a lapidar citação que encerra o texto
quisa deve ser vista como ferramenta essencial a es~rocesso,
da "Carta de Barreiras":
da mesma forma que- a assis!ênc_ia téCniCa é a- Sua cõlldição"~
"Se incendiarmos as cidades e preservarmos os campos,
É impossível pensar em desenvolvimento sem_ a _geraçãc;>, a
as cidades renascerão; se preservarmos as cídades e incentransferência e a incorpo-ração de tecnologia. _
diarmos os campos, as _cidades perecerão!'
Nesse contexto, é irilprescindível o funcionamento imeMuito obrigado! (Muito bem!)
diato do laboratóriO da Epaba, cuja não-operacionalização
não só comptonieteria, a curto prazo, o grau de eficiência
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Condas ações propostas, mas também causaria sérios ®nsti-angimentos às instituições" nacionais e internaciOnaiS Côiivehia- cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. _
Barreiras. Ao final do encontro, os participantes divulgaram

um documento intitulado "Carta de Barreiras••, cuja cópia

das.

Mas a tecnologia sem a educa-ção serviria :apenas para
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia
sofismar o desenvolvimento e cristalizar as diferenças sociais, o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Go~
acentuando o domínio de uma elite sobre os mais humildes. vemo cogita de implementar, dentro do processo de mode,rniEducação e Tecnologia devem dar-se as mãos, apoiando-se zação do sistema financeiro, o Fundo de lnvestiniento Imobie complementando-se mutuamente. Por isso, a Escola Agro- liári<L
Concebe, com a iniciativa, reverter o estado de falência
técnica de Barreiras requer atenção espe-cial das autoridades
educacionais e orçamentárias.
- em que se encontra o Sistema Financeiro da Habitação-..;_
Ao falar sobre a infra-estrutura, Sr. Presidente e Srs. SFH, mantendo, todavia, a geré!ncia dos recursos destinados
Senadores, o documento de Barreiras denuncia a flagrante à aquisição de moradias sob o controle dos bancos comerciais.
omissão do Estado e cobra o retorno dos recursos gerados
Contra essa perspectiva se insurgem entidades represenpor uma pesada carga tributária sobre a produção regional. tativas do setor da construção ciVil, na forma de documento
Retorno que deveria chegar em forma de energia, de estradas, há pouco encaminhado aos Srs. Senadores, e que me permito
de co-municação, de saúde, de saneamento básiCo e de educa- comentar, nesta oportunidade, para sugerir a discussão do
ção. O ICMS precisa voltar aos municípios na meSnüq)rópOr- momentoso tema.
Entendem, inicialmente, os signatários, que é censurável
ção em que ali é gerado. Por outro lado, a sua_ is_e_nÇão na _
agricultura, como já está- sendo adotada em al~ns estados, ª'_captação da poupança pública, que ·os bancos e outras instialém de evitar a bi-tributação, aumentaria -a renda e--a pro- tuiçóes remuneram com seis por cento de juros ao ano; endução.
quanto na outra ponta a do tomador de empréstimo - esses
mesmos estabelecimentos cobram taxas de juros superiores
É urgente, ainda, um levantamento completo do potencial hídrico da região, bem como a regulament'!ção do seu
a trinta e sete por cento, anualmente. Avaliam que essa _dife-c5o para consumo humano, irrigaçãO e geração _de energia.
rença _exorbitante provoca uma distorção inaceitável no sisteNessa mesma linha, um estudo ecossistêmico da região, Com ma fiiianceiro, onerando toda a sorte de investimentos produ~
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tivos, especialmente o de imóveis. Em conseqüência, o

Siste~

ma Financeiro da Habitação experimenta irrecup-erável déficit

de caixa·, numa demonstração inequívoca de que a intermediação bancária no financiamento da construção civil "é danosa, vil, discriniinalória e impatriótfCa".
Por isso, se há disposição governamental para solucionar

o problema, como parece indicar o propósito de criação do
Fundo de Investimento Imobiliário, julgam que é hora de
coibir esse privilégio, e de evitar que se prolonguem a penúría

dos empresários e a miséria da população brasileira.
Reconhecendo a oportunidade da criação do Fundo de
Investimento Imobiliário, pois a Lei n' '6.385, de 1976, não
está adequada aos novos tempos vividos_ pelo País, qUe busca
igualar-se ãs economias mais avançadas, a correspondência
recebida sustenta que a medida deve ser complementada por
outras decisões que efetivainerite tornem o mercad_o_mais liyre,
competitivo e sem subordinação ao truste bancário.
Pretendem, finalmente, que tanto a captação de recursos
do público, como a administração do Fundo sejam reservadas
para as empresas que constróem, sem a interferência dos bancos e a prática, hoje costumeira, dos juros escorchantes. Afirmam que;- nesse caso, ocorrerá sensível queda no preço dos
imóveis, tomando-os mais acessíveis aos brasileiros. como
vantagem adicional, relacionam que o novo sistema promoveria acentuado crescimento regional, pelo fato de as aplicações observarem a mesma origem das captações, signifítãndo
que o capital não seria desviado para localidades diferentes
---ou canalizado para a especulação financ~ira:
Para alcançar esse alto objetivo, sugerem os missivistas
que, ao processar-se a alteração da Lei n9 6.385 e as_demaís
leis do setor financeiro - para dar chance especificamente
no Fundo Imobiliário à participação e à criaçáQ_ de Fundo
pelos construtores deste País, sejam asseguradas condições
para que as empresas, inclusive as sociedades limitadas, sejam
cadastradas na Comissão de Valores Mobiliários - CVM e
/ou Banco Central, a exemplo das empresas de consórcios,
que seria o órgão encarregado de fiscalizar a autorização para
efetivar a captação púbJica e os investimentos em obras a
ela vinculadas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejO Concluir este Pronunciamento trazendo ao conhecimento do Senado o documento da Comissão cle Agricultura da Assembléia Legi~lativa
da Bahia sobre a visita que seus membros fízeram ao _Oeste
do Estado da Bahia, especificamente aos_muhicfpios de Barreiras e Sãp DeSidério.
~ ,__
,- "·'
O documento teve como relator o Deputado Saul_o Pedrosa, eficiente e laborioso representante daquela região do me_u
estado.
_ __
Espero, Sr. Presidente, que--O -Ministro da Agrlculiura
tome conhecimento do teor desse relatório, que poderá servir
de subsídio para a ação do ministério naqUela área.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR. NELSON
CARNEIRO EM SEU DISCURSO:
COMISSÃO DE AGRICUL"I:URA
Salvador, 2 de maio de 1991
Relatório
Assunto: Visita da Comissão çle Agricultu.r~ ao oeste do
Estado da.Bahia (Barreiras e São Desidério),
Objetive: Exame do Programa Agrícola- Saf(a 901n
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Senhores Deputados,
Com o objetivo definido de examinar o panorama agrícola
do oeste do estado, especialmente a safra 199011991, esta
Comissão de Agricultura dirigiu-se, nos dias 26 e 27 de abril
próximos passados, à Cidade de- Barreiras--:Representada pelos Deputados Saulo Pedrosa - Relator
(PSDB), José Calmito Fagundes (PMDB) e Geraldo Simões
(PT), ao chegar a se_u destino contou ainda_com a_ participação
· dos Deputados Federais Jutahy Magalhães Júnior (PSDB)
e Sebastião Ferreira (PMDB), que para lá acorreram, atendendo o co~vi!e _que esta comissão formulou aos representantes de nosso estado naquela Câmara.
Convém assinalar-se, já de princípio, que a visita ao oeSte
baiano, apesar de planejada com significativa antecedência,
só pode vir a realizar-se n·aquelas datas do mÇs de abril, em
face às das diverSas dificuldades que se antepuseram, inclusive
de_ viabilização financeira.
--~O- Registro preliminar ainda merece a circunstância de que
a viagem Salvador/Barreiras/Salvador desenvolveu-se por via
aérea, em linha regular da Nordeste "Linhas- Aéreas, tendo
sido toda parte terrestre realizada em veículos de agricul~ores
locais q"ue, assim, deram um cOntributo relevante para que
todas as finalidades fossem alcançadas.
I I - Das Razões Determinantes
Para se precisar os motivos que induziram a iniciativa
desta, coplissão, mister assinalar-se que constatou a comissão
o fato de a Secretaria de Agricultura na Bahia não vir, sisteifi_aticamente, exercendo o papel ciU:e lhe deveri3 estar reselvado.
___ P~spre~ndo as políticas governamentais que se sucedem
a nftida vocação agropecuária da Bahia, tem os sucessivos
orçaq~entos do Poder Público reservado ínfirQas dotaçõe~_para
o setor, tanto mais reduzidas se comparadas com as que são
reserVadas à outras secretarias.
Se perrr:t~nece esse statu~ _quo, mui to mais se impõe ao
Poder Legislativo, já resgatado institucionalmente em suas
prerrogativas fundamentais, promover todos os meios a seu
alcançe para aprofundar e extender as ações da Secretaria
de Agricultura,
E. este dever há de ser cumprido, em primeiro passo,
pela comissão a que pertencem os signatários deste relatório.
Doutro _lado, passou-se a entender que o trabalho de
porte que ~s- deficiências estruturais da política agropecuária
estão a exigir não se pode limitar a discursos que se fundamentem, meramente, em dados coligidos nas diversas pesquisas que se realizam.
En)bora tanto seja nece~ário, imprescindível se revela
o conhecimento da realidade, que só se absorve e apenas
se assimila na visualização dos problemas e com a auscultação
das experiências e aspirações de quantos fazem da agro pecuária o seu próprio motor de vida.
Essa visita, inaugural na presente legislatura, que encontra nas razões expostas as suas- determin_ã.ntes, voltou-se para
o--oeste baiano na medida em que aí todo o crescimento se
dá à inteira revelia do Estado._Apesar de ser inquestionável
o surto desenvolvimentista que vem experimentando ao longo
dos últimos anos.

III - A Visita ao Oeste da Bahia
O momento das verificações in loco no oeste se manifestou
propício porquanto, a despeito de se encontrar em fase firlal,
deu:s:e durante a colheita de grãos dessa que já se constit_ui
em promissora fronteira agrícola.
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Aliás, essa coD.clusão ficou facilmente perceptível com
.a análise do que ali tem ocorrido ao longo de 12 anos.
Aliando a cultura de vales, a cultura do cerrado com
·o desenvolvimento das pesquisas agrícolas de cultivares aclimatados, pode a comissão-antever que a Regíão tende a se
tomar em grande celeiro de grãos do País.
Observe-se, porém, que para se atingir tal estágio, que
por certo há de ser pretendido por todos os baianos, pelo
seu efeito multiplicador na economia do estado, não podem
os agricultores ficarem à mercê de sua própria determinação.
Antes, impõe-se o apoío racíOn"al dos sistemas produtivos pelos Governos Federal e Estadual.
A tal propósito, deixe-se aqui ta-mbém registrado que
gestões procedemos junto ao Ministério da Agricultura, en~
quanto os próprios interessados atenderam os apelos televisivos do Ministro António Cabrera, no sentido de que "lubrificassem suas máquinas". Nada disso, porém, resultõu em medidas concretas: as recursos destinados àquela região foram
de, apenas, 1/4 dos financiamentos concedidos para a safra
anterior. Ainda assim, e como não bastasse tamanha indiferença, aqueles recursos atenderam aos grandes e médios produtores, porque oriundos de poupança, o que, por si só, representa uma penalização aos numerosos e necessitados pequenos
e mini-produtores, que teriam de ser contemplados com recursos do Tesouro. Que, até agora, ·estãO Sendo agua-rdã.dos ...
IV - A Safra e o Esforço Desenvolvido
De nada adiantaram a indiferença dos Governos Federal
e Estadual e a ação inescrupulosa dos que tudo fazem para
desacreditar o potencial do produtor regional e da tecnologia
para ali transplantada por imigrantes sulistas.
Desfazendo-se de bens móveis e imóveis; contraindo débitos junto ao comércio local com insumos, sementes e defensivos, os agricultores conseguiram plantar mais do dobro do
que fôra finariciado.
Para esta comissão, restou a grande satisfaÇão de verificar
que o oeste baiano está concluindo a colheita de uma safra
recorde, embora com menor área plantada. É a produtividade
que se acelera, compensando a redução da área plantada.
Para ilustração, a produção média de soja variou entre
trinta· a sessenta e quatro sacas por hectare; milho de oitenta
a cento e trinta sacas; feijão tipo "mulatinho" de vinte a
cinqüenta sacas e arroz de quarenta a sessenta sacas de cinqüenta quilos, em casca, igualmente por hectare.
V - A Viabilidade do Cerrado
Acreditamos que nesses números reside a contUndência
da viabilidade do cerrado baiano que, também assim, já afaSta
o perigo de uma monocultura.
Acrescente~se, por oportuno, que a comissão também
constatou a exuberância das culturas de sorgo e frutas diversas,
o que uma vez mais testemunha a pujança de uma região
que merece ser muito mais estimulada.
Exemplo também foi retirado na "Empresa Agronol"
que, ao lado de outras atividades agropecuárias- extensivaS
que desenvolve, foi na safra passada a maior prOdutOra de
melancia do País.· Vale frisar: em quantidade, qUalidade e
produtividade.
E o algodão, apesar de suas exigências, também o cerrado
está produzindo.
VI - Lavoura Irrigada e Combate à Erosão
Foi, ademais, gratificante notar-se e anotar~Se que as resistências governamentais em olhar, com seriedade, para o .
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oeste só tem gerado novos ímpetos de crescimento. O descré~
dito na decisão política de o Poder Público investir na regiãO
felizmente não gerou desesperanças.
Longe disso. Contrapõe-se à ausência de uma política
agropecuária para o oeste a busca do produtor de novos rumos
que lhe permitam renovadas vitórias. Da diversificação aqui ielatada, os produtores partiram
para a lavoura irrigada, do Tipo "Pivot" Central, já estando
instalados cerca de 240 desse sistema. Considerando-se que
cada ''Pivot" tem capacidade para irrigar cem hectares, poderse-á obter até três colheitas/ano.
Esses Qados tornam-se muito mais- substanciais quando
se comprova que o Oeste, sem alterar o volume e a quantidade
de seus recursos hídricos, tem capacidade de instalar até 3.000
"pivots" centrais ...
Vale dizer. Muito caminho ainda há de ser percorrido.
O que não -deve, nem se pode, é manter-se a atual situação
de desprezo público para a vasta e produtiva região que muito
contribui para que venham agricultores tradicionaiS a se sentir
obrigados, tangidos por essa infeliz circunstância, a transfor~
mar suas extensas áreas preparadas para o cultivo de grãos
em pastagens.
O risco existe. E o alerta está dado.
Além disso, enquanto resistem, os agricultores se voltam
ao combate à erosão, fazendo as curvas de nível e impedindo
que as águas pluviais se canalizem paralelamente âs rodovias.
VII- Pesquisa e Tecnologia

A Comissão, na visitã realizada ao Oeste, cuidou de ob-

servar o trabalho agrícola aliado à pesquisa, no sentido de
também manter perenizada a camada orgânica da superfície,
fazendo a rotatividade de culturas. A exemplificar, milho x
-arroz x soja. Ou pastagem_x SÇ>ja. Ou ainda pastagem x milho
X: Soja.
Necessário absorver-se que as observações e resultados
só se viabilizaram pela organização dos colonos em cooperativas que, além de pesquisas in loco que realizam, transportam igualmente observações de outros órgãos.
Dentre estes, permite este Relatório destacar a Epaba,
empresa que há mais de 12 (doze) anos dedica-se a pesquisas
no cerrado, obtendo promissores resultados.
Por esse fato, uma visita à Epaba foi incluída na programação. Lá. pela exposição feita por representantes locais e
por pesquisadores agregados â empresa, pode a Comissão
sentir que a magnitude do trabalho não corresponde ao tratamento que lhe é dispensado.
O trabalho, lato senso, os pesquisadores e os técnicos
ainda são sacrificados, incompreendidos e mal remunerados.
Essa comissão, e de resto a Assembléia Legislativa, não
se pode furtar ao dever de encaminhar aos órgãos competentes
a descrição exata, real e fria do quadro que se encontrou
e dos pleitos, justos e legítimos, a nós apresentados:
-1- Dos sete pesquisadores, seis pertencem à Fapex, com
Convênio em vias de extinção. Conseqüência óbvia é a apreensão dos técnicos, seja no pertinente à sua condição funcional;
seja no concernente ã continuidade do trabalho. De todo
recomendável, portanto, a permanência dos pesquisadores
nos quadros do Estado e na função desempenhada.
2 - Para promover a pesquisa no cerrado, Governos anteriores firmaram Convênios coni ó Governo Japonês (Projeto
JiC:a). Ao Japão competiu fornecer os equipamentos técnicos,
enquanto a contra·partida brasileira seria a construção física
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cessa umanatur~ reforma agrária. Daí, a violência no campo
se tem iri.stalado, com reiteradas agressões ao colonos_ e seus
sas.
_
familiares. Registram-se também conflitos em áreas com meTriste é inform-ar que d Governo nipônico cUmpriU ~C nós de 20 hectares em decorrência da desapropriação levada
a efeito pela Codevasf, no tocante ao Projeto Nupeba (São
sua parte.
José).
A comissão viu_ o~ aparelhos altamente sofisticados para
a realização de exames ele _solos, fito patologia, entomologia,
3 --A malha rodoviária está insatisfatóriá e ·danificada.
auto-claves, estufas, balanças ... Mas, tudo aind_a encaixotaçl._o
São necessárias obras de recuperação das BR-242 e 135 e
ou apenas estocados nos prédios reCéin-cOil_Struídos, sem a
das estradas estaduais que- ligam Barreiras a Taguatinga e
mínima proteção, especialmente co_ntra umiçlade e m.o(o, os_
DianápoJis (Tocantins)". Nessa mesma medida, impõem-se
piores agentes contra aparelhos como microscópios.
a conclusão do_ anel rodoviário do cerrado e a conservação
E o que é_pior. O prazo pirra qü.e a Bá.hia "aümdesse
das carroçáveis, no momento quase iii transitáveis·, dificultando
sua con_trapartida expirou-se no dia 27 de abril, data em que
a circulação da riqueza gerada pelo solo do Oeste., especialesta comissão lá constatQ1,1Jão. d~primente abandono.. _,
mente agora ·quando se efetua o transporte de grãos para
Urge, pois, providênCia governamental im~diata a fi_m
os depósitOs e secadores.
de que esses aparelhos tenham a utilidade prevista, sob pena
4 - A saúde e educação, na cid~de e no campo, estão
de, em breve_ futuro, a degra9:ação a que ficaram submetidos_
desassistidas._ A quase totalidade dos professores da z~:ma ru·
· raf;-espedaimente _em Mimoso do OeSte, Nova Paraná, Bela
desabone mais e mais a_ :a~ão pública.
Por outro lado, a deixar palpável a relevância dO Projeto
Vista e Placas, são custeados pefos agricultores.
Jica, a Comíssão de Agricult_ura tomou ~onhecimento de que
5 -::A_ -~9missão estando no Frigonfíco (Frlgomap) f)ó'de
o Governo de Tocantins estaria muito ínteréSSàdO nó Cô-riVênio, caso fosse denunci3.do ~o citebract6 Com a :Bahia. NUma · observar que o mesmo. está prestes a ser inaugurado, terá
uma capacidade de abate/dia de s.eiscentos a mil. bois, de~e!}do_
singela palavra, o desprezo do Estado cQm___um as-sunto. ·de
comercializar o produto no país e no exterior, especialmente
seu interesse, pode vir a propiCiar ó desenvolvimento de o_utra
para o Oriente Médio. Esta comercialização para o exterior
unidade da federação·;
,·
.. - .
se encontra prejudicada pela falta de ações governamentais,
3_ -:-.Cooperados que hoje encaminham material para que
especialmente no controle sanitário na Bahia.
as respectivas análises sejam realizadas em São Paulo, dis~
Assím urge medidas que viabilizem esses negócios de
põern~se, caso assim _deseje o Governo Federal, a constituir
extremo interesse para o Oes-te e da própria Bahia, pelas
uma Fundaç:io, convertiá=-la com a Epaba e criar um sistema
divisàS que proporcionam e a certeza que ó funcibnã.metíto ~
de pesquisa lucrativo, definitivo e aüto~sustentado _na rçgiáo.
do Frigorífico e daS dUas indústrias de esmagamento de soja,
4 - Palestras à ocasião proferidas deix_aram um tOm_ em
darão as matérias primas necessárias para a implantação da
que há vozes discordantes· quanto ao funcionamento do JBB,
Agro-Indústria no Oeste.
Epaba e Ernaterba sobretudo_quanto_ao futuro das pesqUisas
no cerrado.
--IX - ConclUsões
Em tudo isso uma reflexão. Muito há de ser feito. Muito
poderá ser feito. Da sociedade do Oeste- a pré-disposiçãO de
Da pujança da região, da infri--êstrutllra já íiiStahida em
participar do esforço deseqyolvimentista, dando sua parcela
inúmeras fazendas do cerrado; suas duas fábricas .de esmaga__ ___
_ __ _______
_ _ m:entó--Çl~-- s_ojã - uma funcióha:tido, outra já estocando o
significativa de contribuição_.
Em tudo iss_o, urna realidade. O Oeste tem feito su~_ - produto para a moagem - e tudo mais visto pela Comissão
parte. A falta de zelo, pelos interesses daquela região, se
de Agrkultura· ei:n sUa visitã, e que parã este Relatório suscitalocaliza no poder público. Nos Governos Estadual e Federal.
mente se trouxe, permitem lhe tirar as seguintes Conclusões:
Sem tempo a perder, todos esperam que se aliancem a inicia- 1 -Os agiiCultores do oeste baiano nele acreditam e
tiva partícular_e_o poder público em benefício da região, que
nele iiiVestem com seriedade- e determinação; que não permite
é benefício para o estado.
possam vir a ser considerado~ av~ntureiros.
2- O oeste baianO, mesm-o desaSsistido pelo poder públiVIII - Ações Governamentais
co, em razão dos resultados auferidos 4f:monstra_ o q~o é
viáveL
Com visão precisa de que sem integração de várias ativida-_
-3"- Não se pi"atica a nonocultura da soja. Ao revés, já
des as fronteiras agrícolas l]ãO consolidam e_~xpandem, várias
se pratica no cerrado uma diversificãção de atividades ~rais,
reivindicações regiol!-ais cómplementam as-ãçôes- específicas·
todas com resultados aJtam~nte signifícatiVos. A exemplificar,
do setor~ Em Síntese,-os-demais problemas detectados forap:1:
a sOja, o milho, o arroz, o feijão, a melariciã., a batata-ingle:~~. _
1 - Os agricu.Jtores do vaJe que se dedicam mais intensa, ______________ _
as fiutas, o algodão, alé_m da pecuária.. _
mente á cultura de subsistênCia de' milho, arroz, e feijão e,
4-É premente e_inadiável_que o Governo se f~ça premais extensame-nte· à pecuária, ·carecem da assistência goversente na região para ordenar o seu desenvolvimento_ ~ não_
namental, em investimentos, créditos agrícolas e ações efetivas
permanécer alheio ao qtie ocorre na Região. Para tanto, dele
nas áreas de saúde, educação e melhoria da malha rodoviária:
se espera proVidências, especialmente as que dizem respeito
2- Através de seus respectivos presidentes, as Associa~
a:
ções de Nanica e São José_- povoados localizados em Barreia) concessão de crédito agrícola, em tempo hábil, destiras e em Riachão das Neves- expuserem suas preocupações
nando-se-lhe também aos médios e pequenos agricultores.
com os proj~tos federais de assentamento, desapropriação
Forçoso notar que o período sazonal do Oeste- é diverso ao
e irrigação:·
_
do litoial e ao do Sul;
Quanto ao -assentamento, relativo ao pT-ojeto Barreiràs/
b) orientação para o uso ordenado do solo, com estudo
Norte, evidenciou-se a desapropriação inconstitucioiial de mipreventivo do impacto_ambiental;
nífúndios,- que penaliza moradores de uma área onde se prodo imóvel e a alocação de recursos humanos e material de
consumo, necessários ao plenO desenvolvimento -das- Pesqui-

ro
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c) ordenação dos recursos hídricos, prevenindo problemas futuros que podem advir com a instalação- desordenada
de Pivots Centrais para irrigaÇão e que geram;-a Se'!) turno,
demandas judiciais à imagem -do que ocorrera anteriormente,
com a ocupação das terras-devolutas do cerra-do;
d) abertura de linha de crédito para grandes produções,
especialmente visando ao abastecimento interno e ao _desenvolvimento da pecuária, da avicultura e da suinocultora;

e) concessão de incentivos-....:::..- Caril Iserições ou mecimis-
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peção. Proporcionaram a oportunidade para que fossem detectados os problemas do Oeste e a realidade que hoje apresenta.
Foi dato ó passo signifiéa.tivo:Nele nao fiquemos. Avancemos. Façamos a Bahia também avançar até o O_este.
E particularmente, registro meus agradecimentos por ter
sido escolhido para representar esta Assembléia na ausculta
dos anseios, dificuldades e sugestões dos homens que se interessam e se dedicam à agropecuária no oeste baiano.
Esp_ero ter correspondiçlo. EspeJO que todOs os Deputados correspondam, na sua ação parlamentar, àqueles anseios, àquelas dificuldades e àquelas sugestões.
.
É o mínimo que podemos fazer, no cumprimento de nossa
obrigação.
Salvador, 2 de maio de 1991. - Saulo Pedrosa (PMDB)
- Geraldo Simões (PT).

mos creditícios - para que ··as Cooperativas ou empresários
locais desenvolvam a agroindôstria. Com isso, serão absorvidos os excedentes de produção, com a implantação de fábricas de insumos, frigoríficos etc. Com este passo; grandes indústrias, inclusive do Sul d_o País, poderão trazer seus ínvesti-- mentos para o Oeste;
O desenvolvimento de uma política jUnto aos pecoaristas
para que seja aproveitado o potencial de produção de carne
e leite, o que pode ensejar a implantação da bacia leiteira
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Não
e de fábricas de laticínios;
há mais oradores inscritos.
g) por fim, convém seja analisada a possibilidade- justfNada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
ficada e merecida - de isenção do ICMS na aquisição de
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã
insumos, defensivos e sementes e na compra de máquinas
a seguinte
agrícolas, c.onforme, aliás, já :Propôs o Ministério da Economia
e já se tornou realidade em São Paulo.
A medida, reduzindo os custos de produção, traz, como
ORDEM DO DIA
benéficas e salutares consequências, o aumento da área plantada; o aumento da produção e da produtividade; o aumento
1
da receita do ICMS na ven-da do produto final. Como plantio,
RE9UERIMENTO No 264, DE 1991
calcula-se que só de ICMS serão arrecadados, no oeste da
- Bahia, cerca de seis bilhões de cruzeiros.
Votação, em turno único. do Requerimento n~ 264, de
o oeste nierece, pois, a atenção· e o respeito.
1991, do Senador Magno Bacelar, solicitando tramitação conjunta para os Projetas de Lei do Senado n.,s 35 e 204, de
X - Encerramento
1991, de autoria dos Senadores Márcio 'Lacerda e Magno Bacelar, respectivamente, que autorizam a utilização de cruzados
O Brasil há de encontrar na Agricultura o seu sustentáculo. A Bahia tem de reconhecer o valor da agricultura para novos, de titularidade de pessoas físicas, para a aquisição
os seus destinos. É necessário, portanto, que sein delongas de ações de empresas incluídas no Programa Nacional de Dese fortaleça a Secretaria da Agricultura, dando-lhe a dimensão sestatização.
política que só intiírtSeCamente até" hoje possui.
2
A visita realizada à fronteira agrícola do Oeste baiano PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 34, DE 1985
só fez reforçar teses c convicções. A tese de sua viabilidade;
a convicção de que, ao longo dos anos, a Região não esteve
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legispresente nas preocupações governamentais. A tese de que lativo n~ 34, de 1985 (n~ 74/84, na Câmara dos Deputados),
muito ali se faz; a convicação de que tudo se fez pela só que concede homologação a ato do Conselho Monetário Nadeterminação de suas próprias forças.
cional que autorizou a emissão de papel-moeda, no ano de
Teses e .convicçõeS de que essa Assembléia Legislativa, 1983, no valor de novecentos e cinqüenta bilhões de cruzeiros,
conhecendo e reconhecendo as particularidades e angústias tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 172, de 1991, da Coda Região, há de mostrá-las ao Executivo e, junto a ele,
propor, insistir e cobrar as medidas que transformem em reali- missão
dade o potencial que ali se encontra.
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
Há dé ser este o papel que se reserva a esta legislatura.
3
Há de ser este o dever do qual nunca se deve afastar esta PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITuiÇÃO N• 11, DE
Comissão.
_,
1991
Até porque, por derradeiro, se não se aumentar a produ-

ção de grãos de soja, pelo menos, 780.000 toneladas/ano,
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emt:!nda
as indústrias instaladas não poderão manter o estoque.
_ à Constituição n\) 11, de 1991, de_ 'autoria do Senador Alfredo
Será transformar uma viabilidade, em decadéncia. Um -Campos e outros senhores senadOres, que altera a redação
futuro promissor, na derrocada sócio-económica. Não é isso do § 39 do art. 57, do § 4~ do art. 66, do § 39 do art. 68
o que a Bahia precisa, nem muito menos isso o QUe nosso e do art. 166, caput e seus§§ 1~ e 29 da Constituição Federal.
estado almeja.
(1' sessão de discussão.)
o SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) _ Está
Encerrando o presente relatório assinalemos os agradecimentes ao Presidente desta Augusta Assembléia, Dr. Eliel encerrada a sessão.
Martins, e ao Presidente desta comissão, Deputado Ant6riio
Honorato. Proporcionaram os meios para_,_a realização da ins(Levanta-se a sessão às 18 horas e 5 minutos.)
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ATA DE COMISSÃO
SUBSECRETARIA DE COMISSÓES ..
Serviço de Comissões Especiais e de Inquérito
Comissão temporária criada através do Requerimento n~ 142, de 1991, destinada a "elaborar o projeto
de código civil".

t• Reunião realizada em 19 de junho de 1991
Às dezessete horas e quarenta minutos do dia dezenove
do mês de junho _do ano_ de mil novecentos e noventa e um,
na Sala de Reuniões n"' 2- Ala Senador Nilo Coelho, Anexo
II, do Senado Federal presentes os Senhores Senadores Cid

Junho de 1991

Sabóia de Carvalho, Josaphat Marinho, Maurício Corrêa,
Mansueto de Lavor, Chagas Rodrigues, Amir Lando, Wilson
Martins, Guilherme Palmeira e Saldanha Derzi reúne-Se a
Comissão tendo a mesma eleito _com_ oito votos o Senhor
Senador Cid Sabóia de Carvalho (Presidente) e com o mesmo
número o Senhor Senador Wilson Martins (Vice-Presidente).
A seguir o Presidente designou o Senhor Senador Josaphat
Marinho (Relator-Geral). Ficou ainda decidido que em reunião a ser convocada, em local, data e horário que será definido posteriorment~, o Senhor Presidente designará os demais
relatores parciais. As dezoito horas e vinte minutos o Presidente deu por encerrados os trabalhos da Com,issão, e eu,
para constar, Joaquim Baldoíno de Barros Neto, Secretário
da Corilissão, lavrei a presente ata que lida e aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVI - N° 90

QUINTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 1991

BRASÍLIA

DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 99' SESSÁO, EM 26 DE JUNHO DE
1991

da Criança e do Adolescente - CONANDA e dã outras
providências.
-"-- Prbjeto de Lei da Câmara n• 37191 (n•7191, na
_Casa de origem), que fixa o efetivo da Polícia Mili_tar do
Distrito Federal e dá outras providências.
L2.5 - Parecer
Referente â seguinte matéria:
-Mensagem n• 162191, do Senhor Presidente daRepública, submetendo à aprovação do Senado Federal o
nome do Dr. Aristides Junqueira Alvarenga, para serreconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República.
1.2.6- Comunicações da Presidência

1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
.
..
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
- N• 163191 (n' 312/91, na origem), restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado.
__ . -·
..
- N• 164/91, (n' 313/91 na origem), de agradecimento
de comunicações.
1.2.2- Aviso do Ministro da lnfra-Estrotura
- N~ 287/91, encaminhando informações prestadas
pelo Ministério da Infra-Estrutura sobre os quesitos constantes do Requerimento nç. 171, de 1991, de autoria do
-Prazo para apresentação de emendas aos ProjetOs
Senador Pedro Siinon. ·
··
de Lei da Cãmara n•' 34 e 35, de 1991, lidos anteriormente.
1.2.3- Aviso do Ministro da Saúde
- Recel?imento dos Ofícios n..s 502 e 503/91, do Go-N~' 727/91, encaminhando esclarecimentos prestaverno do Estado do Rio de Janeiro, encaminhando compledos pelo Ministério da Saúde sobre os quesitos constantes mentação de documentação necessária ao prosseguimentO
do Requerimento n 11 165, de 1991, de autoria do Senador da tramitação de matéria do interesse daquele estado.
Recebimento do Ofício n"' 302/91, da Prefeitura MuMaurício Corrêa.
.
1.2.4- Ofícios do Sr. I• Secretário da Câmara dos niCJpal de Alta Floresta, do Estado de Mato Gros_so, cópia
Deputados
do relatório referente ao recolhimento do imposto inciEncaminhando à revisão do Senado autógrafos dos dente sobre o outo ativo financeiro e O respectivo repasse
seguintes projetas:
__ --~ __
_r_ecebido da União.
-Projeto .de Lei da Câmara n• 34/91 (n• 826191, na
1.2. 7 -:- Leitura de Projetos
_ __
Casa de origem), que dispõe sobre a Organização da Segu-Projeto de Lei do Senado n~ 247/91, de. ã.utoria
ridade Social, institui plano de custeio, e dá outras provi- do Senador João Rocha, que alterã as Leis n"' 7.827, de
dências.
. ~ .. _
27 de setembro de 1989, e n' 8.167, de 16 de janeiro de
-Projeto de Lei da Câmara n' 3~191, (n' -ª~191 na 1991, e d;i outras providências.
Casa de .origem), que dispõe sobre os Planos de Benefícios
-Projeto de Lei do Senado n~' 248/91, de autoria
da Previdência Social e dá outras providências.
do Senador Francisco Rollemberg, que assegura, às coope-Projeto de Lei da Câmara n' 36191 {n' 514/91, na rativas de produtores rurais, prioridades na aplicação de
Casa de origem), que ·cria o Conselho Nacional dos Direitos recursos provenientes de programa de incentivos fiscais
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EXPEDIENTE
CllliTRO ORÁPICO DO SBNADO PEDI!RAL

PASSOS PÓKJ'O
Dire1or-Genl do Seaado Federal

DIÁRIO DO CONORl!B) NAaONAL
lmpreuo sob respouabilidade da Mesa do Seaado Federal

AOACIEL DA SILVA MAIA
Dire«or &ealtivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA

ASSINATIJRAS

Diretor Admdiltra1ivo

WIZ CARLOS DE BASroS
Diretor I:Dduatrial
PLORIAN AUGUSTO COUJ'JNIIO MADRUGA
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~
-Projeto de Lei do Senado n' 249/91, de autoria
do Senador Marco Maciel, que altera a Lei n<? 5.809, de
10 de outubro de 1972, que dispõe sobre a retribuição
e direitos do pessoal civil e militar__ em servíço da União
e dá outras providências.
1.2.8- Requerimentos
- N9 335/91, de autoria do Senador Moisés Abrão,
solicitando à Legião Brasileira de Assistência, através da
Ministra da Ação Social, informações que menciona.
- N95 336 e 337/91, de autoria do Se_nador Eduardo
Suplicy, solicitando ao Ministro dalnfra~E_s_tutura_e_ao Ministro da Econom'la, Fazenda e Planejamento, Informações
que menciona._
- N~" 338/91, de autoria do Senador Onofre Quinan,
solicitando licença para se afastar dos trabalhos da Casa,
a partir de 26 do corrente mês, pelo prazo de 19 dias.
- N' 339/91, de urgência para o Projeto de Lei do
Senado n9 88/91, que dispõe sobre a aposentadoria por
tempo de serviço no regime da Lei n• 3.8'07, de 26 de
agosto de 1960, _e dá oUtras prOvidências·.
- --- - N9 340/91, de autoria do Senador Nabor Júnior,
solicitando dispensa de intefstíCió e·prévia distnOUiÇão de
avulsos para a Mensagem n~" 162; de 1991 (n"' 307!91, na-origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à apreciação do Senado a escolha d_o nome do Dr.
Arístides Junqueira Alvarenga, para ser reconduzido ao
cargo de Procurador-Geral da República, a fim de que
figure- ria Ordem do Dia da sessão seguin!e. Aprovado.
1.2.9- Comunicações
-Do Senador Lavoisier Maia, que se ausentará do
País, no período de-9 de julho a 10 de agosto do corrente
ano.
-Do Seriador Iram Saraiva, refeiente à sua filiação
ao Partfdo do Movimento Democrático Brasileiro ....:...
PMDB, a partir-desta data.
1.2.10- Requerimento
- N'341/91, de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
solicitã.ndo ao Ministro de Estado da Ação Social, informações que menciona.
1.2.11 - Discursos do Expediente
SENADOR JUT AHY MAGALHÃES- Portaria do
Ministro Rogério Magri, do Trabalho e Previdência S..ocial,

Tiragem 2.200 exemplares.

parcelando dívidas de empresários com o FGTS e a Previ-- SENADOR RONAN TITO- Inconformismo de S.
Ex• com o parcelamento de débitos de empresários com
o FGTS: .
_ SENADOR IRAM SARAIVA - Reingresso de S.
Ex• nos quadros do PMDH:
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO -Em
questão de ordem, solicita da Presidência o desarqllivamente do projeto de Código" Civil oriUndo da Câmara dos
Deputados e sustação dos trabalhos da comissão temporária do Senado que elabora novo projeto do mesmo Código.
_
SENADOR MARCO MACIEL- Esclarecimentos
sobre conversações anteriores referent~s_ aq_ parcelame:nto
da dívida de empresários com o FGTS.
SENADOR AMIR LANDO - Falta de elucidação
no caso do assassinato do Senador Olavo Pires.
SENADOR RUY _BACELAR - Precariedade da
malha rodoviária nacional.
1.3-0RDEMDO DIA
..
Requerimento n" 264, (le 1991, do Senãdoi Magno
Bacelar, solicitando tramitação _conju-ntã paia oS Projetes
de Lei do Senado_ n"s 35 e 204, de 1991, de ·autoria dos
--f{eiiã.-dores Márcio Lacerda e Magno Baef!lãr, !espectivamente, que autorizam a utilização de cruzados novos, de
titularidade de pessoas físicas, para a aquisição de ações
de empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização. Aprovado.
Projeto de Decreto Legislativo n" 34, de 1985 (n9 74/84,
na Câmara dos Deputados), que concede homologação
a ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a
emissão de papel-moeda, no ano de 1983, nó Valõi' de
novecentos e cinqüenta bilhões de cruzeiros. Aprovado.
À promulgação.
-_Parecer da Comissão-de Relações ExteriOres e Defesa
Nacional sobre a Mensagem n• 109, de 19g1, (n' 175/91,
na origem), de 24 de abril do corrente ano, pela qual o
Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor Carlos Antônio Bittencourt
Bueno, Ministro de Primeira Classe, da carreira cte diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
á República Federativa Tcheca e Eslovaca. Apreciação em
. sessão secreta.
dência SociaL
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SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Onda de
Parecer da Comissão Ue Relações Exteriores e Defesa
vandalismo qUe assola as cidades brasileiras.
Nacional sobre a Mensagem n' 160, de 1991 (n' 304/91,
SENADOR NELSON WEDEKIN -·Razões que,
na origem), de 21 de junho do corrente ano, pela qual
no entendimento de S. Ex\ justificam a rejeição dos vetos
· o Senhor Presidente da República submete à deliberação
presidenciais apostos ·ao projeto da lei agrícola.
do Senado a escolha do Senhoi Rubens Rícupero, Ministro
de Primeira-classe, da carreira de diplomata, para exercer
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA -,-- Manifestaa função de Embaixador do Brasil junto ao Governo dos
ção de apoio à Proposta de Emenda à Constituição no
Estados Unidos da América. Ãpreciação em sessão secreta.
6/91, que propõe a alteração do art, 155, § 2• da Consti!l;l]ção, permitindo a aplicação do Imposto sobre Circulação
Parecer da Comissão de .RelaçõeS Exteriores e :O~fesa
de Mercadoria e Sàviços nas Operações· de transporte de
Nacional sobre a Mensagem n' 161, de 1991 (n' 305/91,
petróleo e seus derivados.
na origem), de 21 de junho do co_rrente ano,- pela qual
o Senhor Presidente da Republica submete à deliberação
1,3,3 - Designação da Ordem do Dia da próxima sesdo Senado a escolha do Senhor_ Celso Luiz N1,1_pes Amorim,
são
MinistrO de Primeira Classe, da carreira de diplomata, para
1.4- ENCERRAMENTO
excercer a função de Embaixador, Chefe da Delegação
2- MESA DIRETORA
Permanente do Brasil em Geiiebra. Apreciação em sessão
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
secreta.
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA1.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
NENTES
-Requerimento n• 338; de 1991, lido no Expediente
da presente sessão. Aprovado, após parecer da comissão
Retificações
competente.
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
. SÚMÁRIO DA ATA DA 21; SESSAOJ
EM 21 DE MARÇO DE 1291
SENADORODACIRSOARES-Defesadacriação
de um centro de informação no Senado Feder~l.
SENADOR DIVALDO SURUAGY- A:rtigó de au-Na publicação do Sumário, feita no DCN - Seção
toria do Sr. Aureliano Chaves intitulado "Fantasia e reali- II- de 22-3-91, na página 1.073, !•coluna, no item 1.2.4
dade", publicado no jornal Estado de Minas ·de 26-5-91, -Ofido,
sobre a privatização da Usiminas. ··
· _
_
Onde se lê:
__ ~ _ .
-~•
SENADOR MÁRCIO LACERDA - Apelo em fa... , como havia índice através do OfíCio n9 8191.
vor da retoffiada das obras do Projeto d_e Aproveitamento
Leia-se:
... ,como havia sido indicado através do Ofício n" 8/91.
Múltiplo do rio Manso, de Mato Grosso, a propósito da
Na mesma página, 2~ coluna, item 1.3- Ordem do
liberação de vultosa soma para a hidrelétrica de Xingõ.
SENADOR AMIR LANDO- A ECO gz e a sobe- Dia, na apreciação do Projeto de Lei da Câmara n9 5_,
de 1983 (n' 5.356/81, na Casa de origem),
rania da Amazônia.
. __
·onde-se-lê:
- -·
SENADOR JOSÉ EDUARDO -_A qagédia agrí- ·
... , José Fogaça, Alcio Álvares e Cid Sabóia _de Car~
cola.
SENADOR . "iLSON CARNEIRO- Obstrução da valho.
Enseada do Porto t. Tain_he_i~os por embarcações diversas
_ Leia-se:
.
_.
.
... , José Fogaça, Élcio Alvares e Cid Sabóia de Carali fundeadas, prejuú . ..:ando as regatas amadoras, conforme
valho.
·
denúncia do Sr. EÇ.ison de Palma Meirelles, de Salvador.

Ata da 99~ Sessão, em 26 de Junho de 1991
r Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura
- EXTRAORDINÁRIAPr<:~idência

dos Srs. Mauro Benevides e Dirceu Carneiro

ÀS 18 HORAS E 30 MINUtOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES: ... "" "--· .. " .
.
~
Affonso Camargo __.:_-Albano Franco - Alexandú~: Costa
-Alfredo Campos - Almir Gabriel - Aluízio Bezerra Amazonino Mendes -- Amir Lando -António Mariz At!reo- Mello - Carlos Patrocínio -- César Dias - Cnagas

Rodrigu~s

- Cid Sabóia de Carvalho -Coutinho Jorge Dario Pereira - Dirceu Caí-neiro ----DiVataO Suruagy Eduardo Suplicy - ElCio ÁlvareS - ÉspefidiãO- Amin Epitácio Cafeteira ....:.. FranCisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Gerson Cama:ta - Guilherme Palmeira - Henrique
Ahneida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram
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SaraiVa - Ir.ipuan Costa Júniof -=-- João Calmon - João . Jntegrãdo de ações de íniCültivã dos poderes públicoS e da
sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à saúde,
França- João Rocha- Jona_s_:E_inheiro - Josaphat Marinho
à previdência social.
-José Eduardo -José Fogaça -José Paulo Biso! -.,.,. José
Parágrafo único-. A Seguriâade" Sociª'l obedecerá aos
Richa - José Sarney - Júlio Campos - Júnia Marise Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Levy Dias- Lourem- seguintes princípios e diretrizes:
a) universalidade da cobertura e do atendimento;
berg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella
_b) uniformidade e equivalência dos benefícios e $erviços~
-Magno Bacelar- Mansueto de Lavor -Márcio Lacerda
-Marco Maciel- Mário Covas- Marluce PintO- Maurício às populações urbanas e rurais;
=~-c) seletividade e distributividade na prestação dos beneCorrêa -Mauro Benevides- Meira Filho -_MoiséS Abrão
'
- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wedekio- fíciOs e serviços;
d) irredutibilidade do_ valor dos benefícios;
Ney Maranhão -- Odacir Soares --: O~iel Camei~o_---=- Pedro
e) eqÜidade- na forma de participação no custeio;
Simon - Rachid Saldanha Derzi ...,._ RlÚmundo Lira --: Rof) di_versidade da base de f.inanciamehfo;
-- naldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotónio
g) caráter democrático e descentralizado da gestão admi-,
VIlela Filho- Valmir Campelo- Wilson Martins.
nistrativa, com a participa-Ção -âa comunidade, em especial
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de de trabalhadores, empresários e aposentados.
presença acusa o comparecimento de 74 Srs. Senadores. HaTITULO II
vendo número regimental, declaro _aberta a ses~ão.
_
Da-Saúde
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSos-irabalhos.
O Sr. 1~ Secretário procederá à leiitirã.dõ Expediente.
- Art. 29 A Saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e económicas que visem;É lido o seguinte
à redução do riscõ de doença e de outros agrav-os e ao acesso
EXPEDIENTE
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteÇão e recuperação.
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Parágrafo único.-- As atividades de _saúde são de relevânRestituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N• 163/91 (n' 312/91, na origem), de 26 do corrente, refe· cia pública e sua organização obedecerá aos seguintes princío~
- - ~·
rente ao Projeto de Lei da Câmara n• 29, de 1991 (n' 1/91, pios e diretrizes:
a) acesso universal e igualitário; na Casa de origem)~ que altera dispositivos da Lei n~ 1.622,
b) provimento das aç6es e serviços através de rede regiode 9 de outubro de 1987, e fixa os efetivos de Oficiais e
Praças dos Quadros do Corpo Auxiliar Feminino da Resefva nalizada e hierarquizada~ integrados em sistema único_;
c) descentrali~ado, co?l-~irt:çã~ ~~icã em cada _esfera de
da Marinha- CAFRM.
(Projeto que se ·transformou na Lei n\'1 8.194, de 25 de governo;
d) atendimento integral, com prioridade para as atividajunho de 1991).
des preventivas;
De agradecimento de comunicações:
e) participação tia comuriidade na gestão~ fiscalização e
~· 164/91 (n' 313/91, na origem), de 26 do corrente, refe·
acompanhamento das ações e serviço-S de saúde;
_.
rente â promulgação do Decreto Legislativo n~ 164, de 1991.
f) participação da iniciativa privada na assistência à -s'aú-AVISO DO MINISTRO DA INFRA-ESTRUTURA
de, obedecidos os preceitos constitucionais.
N9 287/91~ do corrente, encaminhando informações presTITULO III
tadas pelo Ministério da Infra-Estrutura sobre os quesitos
Da Previdência Social
constantes do Requerimento n~ 171, de 1991, de autoria do
-~--Art."-39 A previdência Social tem por fim assegurar aos
Senador Pedro Simon.
-- -- - · seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por
A VISO DO MINISTRO DA SAÚOE
motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço~
N\'1 727/91, de 25 do corrente, encaminhando esclareci- desempregado involuntário, encargos de família e reclusão
mentos prestados pelo Ministério da Saúde sobre os quesitos ou morte daqueles de quem dependiam economicamente_.
constantes do Requerimento n 9 165, de 1991, de autOiia do
Pará_grafo único. __ A organiZação dã PreVidência -SOcial
Senador Maurício Corrêa.
--obede6erá aos seguintes principias e· diretrizes:
a) universalidade de participação nos planos previdenOFÍCIOS
ciários, mediante contribuição;
Do Sr. }\"Secretário da Câmara dos DCputados~ encamib) valor da renda mensal, dos benefícios~ substitutos do
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos: salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado~ não inferior ao do salário mínimo;
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 34, DE 1991
c) cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de(N' 826/91, da Casa de origem)
. contribuição, corrigidos monetariamente;
(De iniciativa do Presidente da República) ·d) preservação do valor real dos benefícios;
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, instig) previdência complementar facultativa, custeada por
tui Plano de Custeio, e dá outras providências.
contril;mção adicional.
O CongreSsO Nacional decreta:
TITULO IV
Da A.sssistêocia Social
LEI ORGÂNICA DE SEGURIDADE SOCJAL
TÍTULO I.
Art. 49 A Assistência ~qcial é a política social que provê
o atendimento das necessidades básicas, traduzidas em proteConceituação e Princípios Constitucionais
Art. 19 A Seguridade Social compreende um conjunto ção à família, à maternidade, à infância, à adolescência. à .
7

•

•

-

-
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§ 99' A vaga resultante da situação prevista no parágrafo
anterior será preenchida através de indicação da entidade r_epresentada, nõ- prazo de 30 (trinta) dfas.
§ 10. As despesas porventura exigidas para o comparecimento às reuniõeS do Conselho constituirão ónus das respectivas entidades representadas.
§ 11. As ausências do trabalho dos representantes dos
trabalhadores em atividade, decorrentes de sua participação
no Conselho, serão abandonadas, computando-se como jornaTÍTULO V
da efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.
Da Organização da Seguridade Social
Art. 7" Compete ao Conselho Nacional da Seguridade
Art. 5~ As ações nas áreas de Saúde, Previdência Social Social:
e Assistência Social, conforme o di~posto no Capítulo II do
I -estabelecer as diretrizes gerais e as políticas de inteTítulo VIII da ConstituiçãO-Federal, serão organizadas em gração entre as áreas, observado o disposto no inciso VII
Sistema Nacional de Seguridad~ Social, na forma desta lei.
do art. 194 da Constituição Federal;
Art. 6~ Fica instituído o Conselho_ Nacional da_SeguriII -acompanhar e avaliar a gestão econômica, finan.C-êira·
dade Social, órgãos superior de deliberação colegiada, com e social dos recursos e o desempenho dos programas realizados
a participaÇão da União, dos Estados, do Distrito Federal, exigindo prestação de contas;
dos Municípios e de representantes da sociedade ciVil.
III --apreciar e aprovar os termos dos convênios firmados entre a seguridade social, e a rede bancária para a presta§ I' O Conselho Nacional da Seguridade Social terá
15 (quinze) membros e respectivos suplentes, sendo:
ção de serviços;
IV -aprovar e submeter ao Presidente da República
a) 4 (quatro) representantes do Governo_Federal, dentre
os quais, 1 (um) da área de saúde, 1 (um) da área de previ- os programas anuais e plurianuais da Seguridade Social;
dência social e 1 (um) da área de assistência social;
V - aprovar e submeter ao órgãó Central do Sistema
b) 1 (um) representante dos governos estaduais e 1 (um) de Planejamento Federal e de_ Orçamentos a proposta orçadas prefeituras municipais;
·- me-ntária anual da Seguridade Social;
c) 6 (seis) representantes da sociedade ciVil, sendo 3 (três)
VI -estudar, debater e aprovar proposta de recompotrabalhadores, dos quais pelo menos 1 (um) aposentado, e sição peri6dica dos valores dos benefícios e dos salários-decortttibuição, a fim de garantir, de forma permanente, apre3 (três) empresários;
d) 3 (três) representantes dos conselhos setoriais, sendo servação de seus valores reais.
um de cada área da Seguridade Social, conforme disposto
VII- zelar pelo fiel cumprimento do disposto nesta Lei
e na legislação que rege a Seguridade Social, assim conto
no regimento do Cánselho Nacional da Seguridade Social.
§ 2~" Os membrQ_S_do Conselho Nacional da Seguridade
pelo cumprimento de suas deliberações;
Social serão nomeados pelo Presidente da República.
VIII- divulgar, através do Diário Oficial da União, todas
§ 3~' O Conselho Nacional da Seguridade Social será
as suas deliberações;
IX- elaborar o seu regimento interno.
presidido por uin dos seus integrantes, eleito entre seus memArt. s~ As propostas orçamentárias- anua:is oU pluriabros, que terá mandato de 1 (um) ano, vedada a reeleição,
e disporá de uma Secretaria-Executiva,_ que se-articulará com nUais da Seguridade Social serão elaboradas por Comissão
integrada por 3 (três) representantes, sendo I (um) da área
os conselhos setoriais d~ cada área.
§ 4~ Os representantes_ dg~ _trabalhadores, dos empre- da saúde, 1 (um) da área da previdência social e 1 (um) da
sáriOs e respectivos suplentes serà.o indicados pelas centrais área de assistência social.
sindicais e confederações nacionais e terão maQda~o de 2 (dois)
Art. 9~ As áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social são objeto de leis específicas, que regulamentarão
anos, podendo ser conduzidos uma únic~ vez.
§ 5~ As áreas de Saúde, Previdência Social_ e Assistêp.cia sua organização e funcionamento.
Soelál organizar-se-ão em conselhos setodais, com representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos MuniTÍTULO VI
cípios e da sociedade civil.
Do Financiamento da Seguridade
§ 6~ O Conselho Nacional da Seguridade Social reunirSocial Introdução
se-á ordinariamente a ç;:tda bimestre, por convocação de seu
Art.
10.
A
Seguridade
Social será financiada por toda
presidente, ou, extraordinariamente, níedianfé convocação de
seu presidente ou de um terço de _se11s membros, observado, a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos do art.
em ambos os casos, o prazo de até 7 (sete) dias para a realiza- 195 da Constituição Federal e desta lei, mediante recursos
provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
~
ção da reunião.
Municípios e de contribuições sociais.
§ 7"' As reuniões do Conselho Nacional da Segufiâade
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento Seguridade
Social serão iniciadas -com a presença da maioria absoluta
de seus membros, sendo exigida para deliberação a maioria Social é composto das seguintes receitas:
I - receita da União;
simples dos votos.
§ 89' Perderá o lugar no Conselho Nacional da SeguriII- receitas das contribuições _soC:iais;
III- receitas de outras fontes.
dade Social o membro que não comparecer a 3 (três} reuniões
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:·
consecutivas ou a 5 (cinco} intercaladas, no ano, salvo se
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga
a ausência ocorrer por motiVo de força maior, justificado por
escrito ao Conselho, na forma estabelecida pelo seu regimen- ou creditada aos segurados a seu serviço;
b) as dos empregadores domésticos;
to.

velhice e à peSoa portadora de deficiência, independentemente de contribuição à Seguridade Social.
Parágrafo único. - A orgãO.Iiação de Assistência SociaJ
obedecerá às seguintes diretrizes:
- a) descentralização político-administrativO;
b) participação da população na formulação e__ controle
-- -- -- das açôes em todos os níveis. -
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c) as dos trabalhadores, incidentes sobre_o seu salário~decontribuição;

-

-

d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro;
e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos...
CAPÍTULO I
Dos Contribuintes
SEÇÁOI
Dos Segurados
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físi.:as:
I - como empregado: __ _
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural
â empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação
e mediante remuneração, inclusive como diretor empr~gado;
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço-para
atender a necessidade transitória de substituição de pessoal
regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de servi~
ços de outras empresas;
c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado
no Brasil para trabalhar corno empregado em sucursal ou
agênci_a de empresa nacional no exterior;
d) aquele que presta seni.ço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos
a elas subordinados, ou a membros dessas missõ~s e reparti~
ções, excluídos o não-brasileiro sem residência permanente
no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição
consular;
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismoS oficiais brasileiros ou internacionais dos
quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá d_omiciliado
e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente
do país do domicílio;
f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado
no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domici~
liada no exterior, cuja maioiia do capital votante pertença
a empresa brasileira de capital nacional;
II- como empregado doméstico: aquele que presta ser~
viço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbito
residencial desta, em atividades sem fins lucrativos;
III -como empresário: o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado, o membro de conselho
de administração de_ sociedac:Je anónima; o sócio solidário,
o sócio-de indústria e o sócio cotistã. que partícipe da gestão
ou receba remuneração decorrente do seu trabalho em empresa urbana ou rural;
IV- como trabalhador autónomo:
a) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em
caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de
__
: ·:
- -- ·
emprego;
b) a pessoa física que exerce, por conta própria, ãtividade
económica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;
V- como equiparado a trabalhador autónomo, além dos
casos previstos em legislação específica:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explOra atividade agrope_cuária, pesqueira ou extração de minerais em
caráter permenente ou temporário, diretameinte ou através
de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua;
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b) o ministro de confissão religiosa e o me:mbro de insti~
tutO de vida consagrada e de congregação ou de ordem religio~
sa, este quando por ela mantido, salvo se filiado obrigato~
riamente à Previdência Social em razão de outra atividade,
ou a outro sistema previdendário, militar ou civil, ainda que
na condição de inativo;
c) o empregado de organismo oficial internacional ou
estrangeiro em funciOnameD.to no Brasif, salvo quando Coberto por sistema próprio de previdência social;
d) o brasileiro civil que trabalha no exterior para orga~
nismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo
ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto
pof-s"istema de previdência social do país do domicflio;
vr- Cóino t!iibaih:idor av-ulso: q-uem presta~ diversas-empresas, sem vínculo empregatício, serViÇos de natureza ur~
bana ou rural definidos no regulamento;
VII- como segurado especial: o produtor, o parceiro,
o mee:iro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o pesCador
artesanal e o assemelhado, que exerçam essas atividades, indi~
vidualmente ou em regime de economia familiar, ainda que
com o auxflio eventual de terceiros, bem como seus respectivos
CônjUges ou companheiros e filhoS-niãlores de 14 anos ou
a eles equipaiados, desde que trab'!l_h~~' ~~_pr~ya~a~e~te,
com o grupo f11miliar respectiVo. § 19 Entende-se como regime de economia farriiliar a
atividade em que o trabalho dos membros da fanu1ia é indispensável à própria subsistência e é -exercido em condições
de mútua dependência e colaboração, sem a utilização-de
empregados.
§ 29 Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais
de uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de
Previdência- SoCial é obrigatoriamente filiado em relação a
cada uma delas.
Art. 13. O servidor civil ou militar da União, dos estados, do DistritO Federal ou dos municípios, bem como o das
respectivas autarquias e fundações, é exclu~do do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta lei, desde
que esteja sujeito a sistema próprio de previdência sociaL
Parágrafo único. Caso este servidor venha a exercer, cm~
comitante, uma ou mais ativida-des abrangidas pelo Regime
Geral de Previdência, tomar-se-á segurado obrigatório em
relação a essas atividades.
Art. 14. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos de idade que se filiar ao Regime Geral de Previdência "Social, mediante contribuição, na forma do art. 21,
desde que não incluído nas disposições do art. 12.
-

·a-

SEÇÁO II
Da Empresa e do Empregador Doméstico
Art. 15. Considera-se:
I - empresa- a firina individuã.I ou sociedade que- assu~
me o risco de atividade económica urbana ou rural, com fins
lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacionais;
II -empregador doméstico - a pessoa ou família que
admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado
doméstico.
Parágrafo único. Considera-se empresa, para os efeitos
desta lei, o autónomo e e_quiparado em relação a segurado
que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação
ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão
diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras.
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CAPÍTULO II
Da Contribuição da União
Art. 16. A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do -o-rçamento Fiscal, fixados obr_ig_atoria-:
mente na lei orçamentária anUal.
Parágrafo único. A União e responsável, pela cobertura
de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social,
quando decorrentes do pagamento de benefícios d~ prestação
continu_ada da Previdência S_o_cial, na forma da Lel,_O_rçamentáríã Anual.
Art. 17. Para o pagamento, dos Encargos Previdenciários da União (EPU) poderão contribuir os. recursos da Seguridade _Social, referidos na alínea d do parágrafo único do art.
ii-desta lei, nas proporções do total destas despesas, estipuladas
_pelo seguinte cronograma:
I - até 55% (cínq-üénta e Cinco por cento), em 1992;
II- até 45% (quarenta e cinco por cento) em 1993;
III- até 30% (trinta pór cento), em 1994;
IV- até 10% (dez por cento), a partir de 1995.
Art. 18. Os recursos de Seguridade Social referidos nas
alíneas a, b, c e d do parágrafo único do art. 11 desta lei
poderão contribuir, a partir do exercício de 1992_, para o finandainento das despesas com pessoal e administração geral apenas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); do Instituto
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
(INAMPS), da Fundação Legião Brasileira de Assistência
(LBA) e da Fundação Centro Brasileira para Infância e Adolescência.
Art. 19. O Tesouro Nacional entregará os recursos destinados à execução do Orçamento da Seguridade Social aos
respectivos órgãos e unidades gestoras nos meSip_o_s prazos
legais estabelecidos para a distribuição dos Fundos de Participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
§ P Decorridos os prazos referidos no caput deste artigo, as dotações a serem repassadas sujeitar-se-ão a atualizaç_ão
monetáriã segundo os mesmos indíces utilizados para efeito
de correção dos tributos da União.
.
§ 2~ Os recursoS õ"riüi"ldos da majoração das contribuições previstas nesta lei ou da criação de novas _contribuições
destinadas à Seguridade Social somente poderão ser uti.fu;ados
para atender as ações nas áreas de saúde, previdência e assistência sociaL
CAPÍTULO III
Da Contribuição do Segurado
SEÇÃOI
Da Contribuição dos Segurados Empregados, EmpregadO
Doméstico e Trabalhador Avulso
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lei. na mesma época e com os mesmos índices que os do
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
SEÇÃO II
Da Contribuição dos Segurados Trabalhador Autônomo
Empresário e Facultativo
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados em~
presário, facultativo, trabalhador autónomo e_ equiparados,
aplicada sobre respectivo salário-contribuição, será de:
I -10% (dez por cento) para os salários-de-contribuição
de valor igual ou inferior a Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um
mil cruzeiros);
II -20% (vinte por cento) para os demais salários-decontribuição.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição
serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta
lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
CAPÍTULO IV
Da Contribuição da Empresa

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada
à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
I - 20% (vinte por cento) sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês,
aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autónomos que lhe prestem serviços.
II -para o financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho, dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total das remu_nerações pagas ou creditadas,
no decotrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
__ _
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade
preponderante, o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante, esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três porcento) para as empresas em cuja atiVidade
preponderante, esse risco seja considerado grave.
§ 1~ No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas económica~, Sociedades de crédito, financiamento e investimento, sOcíedades
de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distnbuidoras
de títulos e valores mobiliários, empreSas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autónomos de seguros privados
e de crédito e entidades de previdência privada abertos e
Art. 20. A contribuição do segurado empregado, inclu- fechados, além das contribuições referidos neste artigo e no
sive o doméstico, e a do trabalhador avulso, é calculada me- art 23, é devida a contribuição adicional de 2,5% (dois inteiros
diante a aplicação da correspondente alíquota, de forma não e cinco décimos por cento)_ sobre a base de cálculo definida
cumulativa, sobre o seu salário-de-contribuição mensal, obser- no inciso I deste artigo.
vado o disposto no art. 28, de acordo com a seguinte tabela:
§ 2~ Não integram a remuneração as parcelas de que
trata o § 8• do art. 28.
..
.
::-:-:-:-:---,-:::-:-::---------:-::-~~~=-~· § 3• O Ministério do Trabalho e da Previdência Social
:S::al::ári~'o=-:d:.:•-:c::o:=n::tr:.:i::b.:u.:iç~ã::o_ _ _ _ _ _ __:A.:Ii::q:-.u::o::ta;;:_:e::m;:__%;,:,-::-~ _poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabaaté 51.000,00
8,0
lho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas
de 51.000,01 até 85.000,00
9,0
para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste
de 85.000,01 até 170.000,00
10,0
artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de
acidentes.
Parágrafo único. Os valores do salário-de-contribuição
§ 4• O Poder Executivo estabelecerá, na fonna da lei,
seráo reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta ouvido o Conselho Nacional da Seguridade Social, mecanis-
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mos de estímulo às empresas que ·se--utilizem de empregados é assegurado o repasse à Caixa Económica Federal (CEF)
portadores de deficiência física, senSOrial e/ou mental, com dos valf!.res necessários ao cumprimento dos mesmos.
desvio do padrão rnédío.
CAPÍTULO VIII
Art. 23. As contribuições a cargo da empresa proveDas Outras Receitas
nientes do faturamento c do lucro, destinadas à Seguridade
Art. 27. Constituem outi"ã.s receitas da Seguridade SoSocial, além do imposto no art. 22, sãO- calculadas mediante
cial:
a aplicação das seguintes alfquotas:
I - as mul~as, a atualizaç_ão monetária e os jUros moraI - 2% (dois p<Yr cento) sobre sua receita bruta, estabelecida segundo o disposto no § 19 do art. 19 do Decreto-Lei tórias;
II - a remuneração recebida por serviços de arrecadan' 1.940, de 25 de maio de 1982, com a redação dada pelo
art. 22, do Decreto-Lei n' 2.397, de 21 de dezembro de 1987, ção, fiscalização e cobrança prestados a terceiros;
III -as receitas provenientes de prestação de outros sere alterações posteriores;
II -10% (dez por cento) sobre o lucro líquido do perío- viços e de fornecimento ou arrendamento de bens;
IV- as demais receitas patrimoniais, industriais e finando-base, antes da provisão para o Imposto de Renda, ajustado
ceiras;
na forma do art. 2' da Lei n' 8.034, de 12 de abril de 1990;
V- as doações, legados, subvenções e outras receitas
§ P No caso das insfituições citadas no § 19 do art.
22 desta lei, a alíquota da contrib.uição preViSta no inciso eventuais;
VI- 50% (cinqüenta por ceiltó) dos valores obtidos e
II é de 15% (quinze por cento).
§ 2"' O disposto neste artigo não se aplica às pessoas · aplicados na forma do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal;
de que trata o art. 25.
VII -40% (quarenta por cento) do resultado dos leilões
CAPÍTULO V_
-dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal;
Da Contribuição do Empregador Doméstico
VIII- outras receitas previstas em legislação específica.
Art. 24. A contribuição do empregador doméstico é
Parágrafo único. As companhias seguradoras que mande 12% (doze por cento, do salário-de-contribuição do empretêm o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veícugado doméstico a seu serviço.
los automotores de vias terestres, de que trata a Lei n~ 6.194,
CAPÍTULO VI
de dez_embro de 1974, deverão repassar à Seguridade Social
Da Contribuição do -ProdUtOr RUfai, do Pescador e
50% (cinqüenta por cento) do valor total do prêmio recolhido
do Garimpeiro
e destinado ao Sistema único de Saúde (SUS), para custeio
Art. 25. Contribui com 3% (três por cento) da receita da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em
bruta proveniente da comercialização da sua produção o segu- acidentes de trânsito.
rado especial referido no inciso VII do art. 12.
CAPÍTULO IX
§ 1"' O segurado especial de que trata este artigo, além
Do Salário-de-Contribuição
da contribuição obrigatória referida no caput, poderá contriArt.
28.
Entende-se
por salário-de-contribuição:
buir, facultativamente, na forma do art. 21.
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remune§ 2"' Integram a produção, para os efeitOS deste artigo,
os produtos de origem animal, vegetal ou mineral, em estado ração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título,
natural ou submetidos a processo-s de beneficiamento ou indus- durante o mês, em uma ou mais empresas, inclusive os ganhos
trialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, habituais sob_ a forma de utilidades, ressalvado o disposto
os processos- de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, no § 8' e respeitados os limites dos §§ 3', 4' e 5' deste artigo.
II -para o empregado doméstico: a remuneração regisdescascamento, lenhamento, pasteurização, resfrí3mento, secagem, fermentação_. embalagem, cristalização, fundição, car- trada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas
voejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefaçiío~-bein as normas a serem estabelecidas em regulamento para a comcomo os subprodutos e os resíduos obtidos através desses provação d_o vínculo empregatício e do valor da remuneração;
nr- para o trabalhador autónomo ee equiparado, emprocessos.
presário e facultativo: o salário-base, observado o disposto
CAPÍTULO \111
no art. 29. .
.
Da Contribuição _sobre a Receita de
§ 19 Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou
Concursos de Prognósticos
a falta do empregado ocorrer no curso do mês, o salário-deArt. 26. Constitúlreceita da Seguridade Social a renda contribuição será proporcional ao número de dias de trabalho
efetivo, na forma estabelecida em regulamento.
líquida dos concursos de prognósticos.
_
§ 2' O salário-maternidade é c<rnsiderado salário-de§ 1"' Consideram-se conurrsos -de prognósticos todos e
quaisquer concursos de sorteio de números, loterias, apostas, contribuição.
§ 3' O limite mínimo do salário-de-contribuição é de
inclusive as realizadas em reuniões hípicas, nos âtribitos fedeum salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou
ral, estadual, do DistritO Federal e municipal.
§ 2"' Para efeito do disposto neste artigo, entende-se horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo
por renda líquida o total da arrecadação, deduZidos os valores durante o mês.
§ 4"' O limite mínimo do salário-de-contribuição do medestinados ao pagamento de prêmios, de impostos e de despesas com a administração, conforme fixado em lei, que inclusive nor aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida
estipulará o valor dos direitos a serem pagos às entidades em lei.
§ 5• o 'limite máximo do salário-de-contribuição é de
desportivas pelo uso de suas denominações e símbolos.
§ 3"' Durante a vigência dos contrãtos asSinados até a Cr$ 170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros), reajustado
publicação desta lei com o Fundo de Assistência Social (FÁS) a partir da data da entrada em vigor desta lei, na mesma
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época e com os mesmos índices que os do reajustamento
dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
§ 6' No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar
da data de publicação desta lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei estabelecendo
a previdência complementar, pública e privada, em especial
para os que possam contribuir acima do limite máximo estipulado no parágrafo anterior deste artigo.
§ 79 O décimo-terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-contribuição, na forma estabelecida em regulamento.
§ 8" O valor total das diárias pagas, quando eXCedente
a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração mensal, integra
o salário-de-contribuição pelo seu valor total.
§ 9" Não integram o salário-de-contribuíção_~
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§ 1~ Os valores do salários de çontribuição serão reafus-tactos, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma

data e com os mesmos índices que os do reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
§ zo O segurado que se filiar ao Regime Gefãl de Previdência Social como facultativo, ou em decorrência de filiação
obrigatória cuja atividade seja sujeita a salário-base, será
enquadrado na classe inicial da tabela.
_

§ 3~ Os segurados empregadoS, inclusive o doméstico,
e trabalhador avulso, que passarem a exercer, exclusivamente,
atiVídade sujelt-a ã. salário-base, poderão enquadrar-se em
qualquer class~ ~té a equivalente ou a mais próxima da média
aritmética simples dos seus seis últimos salários de contribuição, atualizados monetariamente, devendo observar, para
acesso às classes s~guintes, os interstícios respectivos. - -§ 49 _O.segurado que exercer atividades simultâneas sujeitas a salário-base contribuirá co-m relação a ãpenas uma
a) as cotas do· salário-família recebidas rios termos da
delas.
lei;
§ 59 Os segurados empregados, inclusive o doméstico,
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos,
pelo aeronauta nos termos da Lei n" 5.929, de 30 de outubro e trabalhador avulso que passarem a exercer, simultaneamente, atívidade sujeita a salário-bas_e, serão_énquadrados na dasde 1973;
c) a parcela in natura recebida de acordo com os progra- se inicial, podendo ser fracionado o valor do respectivo saláriomas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho base, de forma que a soma de seus salários de contribuição
e da Previdência Social, nos termos da Lei n" 6.321, de 14 obedeça ao limite fixado no § 5• do art. 28.
§ 6~ Os segurados empregados, inclusive o _doméstico,
de abril de 1976;
d) os abonos de férüis não excedentes aos limites da legis- e trabalhador avulso, que exercem, simultaneamente, atividade .sujeita a salário-base, ficarão isentos -de contribuição
lação trabalhista;
e) a importância-recebida a título de aviso prévio indeni- sobre a escala, no caso de o seu salário atingir o limite máximo
zado, férias indenizadas, indenização por tempo -de serviço do salários de contribuição fixado no § 5o do art. 28.
§ 79 O segurado que exercer ativldade sujeita a salárioe indenização a que se refere o art. 9" da Lei ns> 7.238, de
base
e, simultaneamente, for empregado, inclusive doméstico,
29 de outubro de 1984;
f) a parc~la recebida a título de vale-transporte, na forma ou trabalhador avulso, poderá, se perder o vínculo empregatício, rever seu enquadramento na escala de salário-base, desda legislação própria;
g) a ajuda de custo recebida exclusivamente em decor- de que não ultrapasse a classe equivalente ou a mais próxima
da média aritmética simples dos seus seis últimos salários de
rência de mudança de local de trabalho do empregado;
h) as diárias para viagens;desde que não excedam a 50% contribuição de todas as atividades, atualizados monetariamente.
(cinqüenta por centO) da remuneração mensal;
§ 89 O segurado que deixar de exercer atividade que
i) a importância reCebida a_ título_ de bolsa de comple- o incluir como segurado obrigatório do Regime Geral de :Previmentação educacional de estagiário, qu-ando paga nos termos dência Social e passar a. contribuir como segu~do facultativo,
da Lei n' 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
para manter essa quahdade, devem enquadrar-se na forma
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, estabelecida na escala de salários-base em qualquer classe,
quando paga ou creditada de acordo com lei específica.
até a equivalente ou a mais próxima da média aritmética simArt. 29. O salário-base de que trata o inciso III do ples dos seus seis últimos salários de contribuição, atualizados
art. 28 é determinado conforme a seguinte tabela:
monetariamente.
·§ 9~ O aposentado pelo Regime Geral de Previdência
Social, que voltar a exercer atividade abrangida por este RegiESCALA DE SALÁRIOS-BASE
me e sujeita a salário-base,. deverá enquadrar-se na escala
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , . . . , . . - - - - - - de_salário-base, em qualquer classe, até a equivalente ou a
Número mínimo de meses mais próxi-ma do valor de sua aposentadoria.
Qasse
Salário-hase
de permanencia em cada
§ 10. Não é admitido o pagamento antecipado de cooClasse (interstfcios)
tribuição para suprir o interstício entre as classes.
§ 11. Cumprido o interstício, o segurado pode perma1
1 (um) salário mfnimo
12
12
~ece~na ~lasse__em que se encontra, mas em nenhuma hipótese
2
Cr$ 34.000,00
tsto enSeJará o acesso a outra classe que não a imediatamente
3
Cr$ 51.000,00
12
l2
superior, quando ele desejar progredir ~a escala.
4
Cr$ 68.000,00
§ 12. O segurado em dia com as contribuições poderá
5
Cr$ 85.000,00
24
regredir. na escala até a classe que desejar, devendo, para
6
Cr$ 102.000,00
36
progredtr novamente, observar o interstício da classe para
7
Cr$ 119.000,00
36
60_
a qual regrediu e os das classes seguintes, salvo se tiver cum8
Cr$ 136.000,00
60
prido anteriormente todos os interstícios das classes compreen9
Cr$ 153.000,00
didas entre aquela para a qual regrediu e à qual deseja
1o
Cr$ 170.000,00
retornar.
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III deste artigo, caso comercialize_ a sua produção no exterior
CAPÍTULO X
-ou diretamente no varejo, ao consumidor.
Da Arrecadação e Recolhimento das Contribuições
Parágrafo único. Fica autorizado o Instituto Nacional
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contri- do Seguro Social (INSS) a firmar convênio Coni Os-síndicatos
buições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social de trabalhadores avulsos, para que, na forma do regulamento
obede_cem às seguintes normãs, observado o disposto em regu- desta lei, possam funcionar como coletore·s intermediádos de
lamento:
contribuições descontadas da remuneração dos seus representados pelas empresas requisitantes de serviços, observados
I - A empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados os prãzos e procedimentos estabelecidos neste artigo para
e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as das res- recolhimerito do produto arrecadado ao órgão competente.
Art 31. O contratante de quaisquer serviços eXecutápectivas remunerações.
- b) recolher_o produto arrecadado na forma da _alínea dos mediante c_essão de mão-de-obra, inclusive em regime
anterior, assim como as contribuições a seu cargo incidentes de trabalho temporário, responde solidariamente com o exesobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados em- cutor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos
a ele prestados, exceto quanto ao disposto no art.
pregados, empresários, trabalhadores avulsos e autónomos serviços
.
23..
.a seu serviço, na mesma data prevista pela legislaç~o __ti"_ab~
§
19
Fica
ressalvado
o
direito
regressivo
do
contratante
lhista para o pagamento de salários e de contribuições inciden.contra o executor e admitida a retenção de importâncias a
tes sobre a folha-de-salários;
c) recolher as contribuições de que tratam o_s incisos I este devidas para a garantia do cumprimento- das obrigações
--- - e II do art. 23, na forma e prazos definidos pela legislação desta lei, na forma estabelecida em regUlamento.
§
29
Entende-se
como
cessão
de
mão-de-obra
a
colocatributária federal vigentes;
_
II- os segurados, trabalhador autónomo e equiparados, ção; à disposição do contratante, em suas dependências ou
empresário e facultativo estão obrigados a recolher sua contri- nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos
buição por iniciativa própria, no prazo da alínea b do inciso cujas--caraterfsticas impossibilitem a plena identifiCação dos
fatos geradores das córitribuições, tais como coriS:truçOes-dvil,
I deste artigo;
limpeza e conservação, manutenção,vigilância e outros asseIII - o adquirente, o consignatário cru- a cooperativa melhados especificamente no regulamento, independentesão obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. mente da natureza e da forma de contratação.
25, até o 5"' dia útil do_més seguinte ao da operação de venda
Art: 32. A empresa é também obrigada a:
ou consignação da produção, ou no dia imediatamente anteI - preparar folhas de pagamento das remunerações parior caso não haja expediente bancário naquele dia, na forma gas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
estabelecida em regulamento;
-com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente
IV - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa da Seguridade Social;
ficam sob-rogados nas obrigações do segurado especial pelo
__ .II -lançar mensalmente .em títulos próprios de sua contacumprimento das obrigações do art. 25, exceto no caso do bilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento. as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
V - o empregador doméstico está obrigado ã arrecadar contribuições da empresa e os totais recolhidos;
.
III - prestar ao Instituto Nacional do Segu~o Social
a contribuição do segurado empregado doméstico a seu serviço
e a recolhê-la, assim como a parcela a seu cargo, no prazo (INSS) e ao Departamento da Receita Federal (DRF) todas
referido na alínea b do inciso I deste artigo;
as informações cadastrais, financeiras-e êoD.tábeiS de interesse
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei n"' dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
4.591, de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou o esclarecimentos necessários à fiscalização.
Parágrafo único. Os documentos comprobatórios do
condómino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, não soli- cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem
dários com- o constrUtor pelo cumprimento das obrigações ficar arquivados na empresa durante 10 (dez) anos, à dispopara com· a Seguridade Social, ressalvado o_ seu direito-regres- sição da fiscalização.
sivo contra o executor ou contratante da obra e admitida
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social (lNSS)
a retenção de importância a este devida para g-aranTia do compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
cumprimento dessas obrigações;
VII - exclui-se da responsabilidade solidária perante c do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento da Receita
a Seguridade S.ocial o adquirente de prédio ou unidade imobi- Federal (DRF) compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normaliária que realizar a operação com empresa de comercialização tizar o recolhimento das contribuições_ sociais previstas na
ou incorporador de imóveis, ficando estes solidariamente res- alínea de e do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos
aos órgãos, na esfera de sua competência, promover a respecponsáveis com o construtor;
VIII - nenhuma contribuição à Seguridade Social é tiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
§ 1' É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro
devida se a construção residencial unifamiliar, destinada ao
uso próprio, de tipo económico, for executada _sem mão-de- Social (INSS) e do Departamento da Receita Federal (DRF)
obra assalariada, observadas as exigências do regulamento;
o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para
IX - as empresas que integram grupo ecõnõni.ico de esse efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial,
qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas ficando obrigados a empresa e o segurado a prestar todos
obrigações decorrentes desta lei;
os esclarecimentos e informações solicitados.
X - o segurado especial é obrigado a recolher a contri§ 2' A empresa, o servidor de órgãos públicos da admibuição de que trata o art. 25 no prazo estabelecido no inciso nistração direta e indireta, o segurado da Previdência Social,
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o serventuário da Justiça, -o síndico ou seu representante,
o comissári!) e o liqüidante de empresa em liquidação judicial

ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos
e livros relacionados com as contribuições previstas nesta lei.
§ 310 Ocorrendo recu_sa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o Insti-

tuto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Departamento
da Receita Federal (DRF) podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputare-m devida,
cabendo à empresa ou segurado o .ónus da prova em contrário.
§ 49 Na falta de prova regulare formalizada, o montante

dos salários pagos pela execução de obra de construção civil
pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução- da
obra, cabendo ao proprietário, do~o da obra, condômino da
unidade imobiliária ou empresa cc-responsável o ônus da prova em contrário.
§ 5? O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber
ou arrecadou em desacordo com Q disposto nesta lei.
§ 6~ Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer
outro do_cu_rnento da empresa, a fiscalização constatar que
a contabilidade não registra o movimen_to__f'e-:-al de_ remi.IO.er~ção
dos segurados a seu serviço, do faturamento edo lucro, s-erãO
apuradas, por aferição iiidireta, aS contribuições efetivamente
devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Art. 34. As contribuições devidas à_ Seguridade Social
e outras importâncias não recolhidas nas épocas próprias terão
seus valores atualizados monetariamente, em caráter irrelevável, até a data do pagamento, de acordo com os critéiiOs
adotados para os tributos da União.
Art. 35. A falta de cumprimento dos prazos de que
trata o art. 30, exceto 'quanto ao disposto na alíriea c do
seu inciso I, acarreta multa variável, de caráter iirelevável,
nos seguintes percf. ·uais, in-cidentes sobre os valores das contribuições atualizat. moneta-rfameiite até a data do p-agamento:
I - 10% (dez p. cento) sobre os valores das contribuições em atraso que, até a data do pagamento, não tenham
sido incluídas em notificação de débito;
_
I I - 20% (vinte por cento) sobre os valores pagos deritrOde 15 (quinze) dias contados da data do recebimento da correspondente notificação de débito;
III -30% (trinta por cento) sobre todos os valores pagos
através de parcelamento, observado o disposto no art. 38.
IV- 60% (sesseiüa~pór ceiitofsobre os valores pagos
em quaisquer outros casos, inclusive por falta de cumprimento
de acordo para parcelamento.
Parágrafo único. É facultada a realização de depósito,
à disposição da Seguridade Social, sujeito aos mesmos percentuais dos incisos I e II acima. conforme o caso, p'ara apresentação de defesa.
Art. 36~ Independentemente da multa variável do artigo anterior, são devidos, de pleno direito, em caráter irrelevável, pela falta de cumprimento do disposto no art. 30 desta
lei, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração,
calculados sobre o valor do débito atualizado na forma ='revista
no art. 34,
Art. 37. Constatado atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas nesta lei, ou em caso de falta
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de pagamento de benefício reembolsado, a fisCalização lavrará
geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que
-se referem, conforme dispuser o regulamento.
Parágrafo único. Recebida a notificação do débito, a
empresa ou segurado terá o prazo de 15 (Quinze) dias para
apresentar defesa, observado o disposto em regulamento.
Art. 38. As contribuições devidas à Seguridade Social,
incluídas ou não em notificação de débito, poderão, após
verificadas -e confessadas, ser objeto de acordo para pagamento parcelado em até 60 (sessenta) meses, observado o
disposto em regulamento.
§ l_o Não poderão ser objeto de parcelamento as contri~
buições descontadas dos empregados, inclusive dos domésticos, dos trabalhadores avulsos e as decorretes da sob-rogação
de que trata o inciso IV do art. 30, ihdependentemente do
disposto no art. 95.
§ 2~ Não pode ser firmado acordo para pagamento
parcelado se as contribuições tratadas no-parágrafo anterior
não tiveterfi~sido pagas.
§ 39 A empresa ou segurado que, por ato próprio
ou de terceiros, tenha obtido, em qualquer tempo, vantagem
ilícita em prejuízo direto ou indireto da Seguridade Social,
através de prática de crime previsto na alínea i do _art. 95,
não poderá obter parcelamento, independentemente das sanções administrativas, cíveis ou penais _cabíveis.
_§ 49 As contribuições de que tratam os incisos I e II
do út. 23 serão objeto de parcelamento, de acordo com a__ _
legislação específica vigente.
_
__
Art. 39. O débito original atualizado monetariamente
na forma do art. 34, ou multa variável de que trata o art.
35, o juros de mora a que se refere o art. 36, bem como
outras multas previstas nesta lei, devem ser lançados em livro
próprio destinado à inscrição na Dívida Ativa do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) e da Fazenda NacionaL
§ 1~ A certidão textual do livro de Cjue trata e·ste artigo
serve de título para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), por intermédio de seu procurador ou representante
legal, promover em juízo a cobrança da dívida ativa, segundo
o mesmo processo e com as mesmas prerrogativas e privilégios
da Fazenda NacionaL __ _
§ 2~ Os órgão~ competentes pOdim, antes de ajuizar
a cobrança da dívida ativa, promover o protesto de título
dado em garantia de sua liquidação, ficando, entretanto, ressalvado que o título será sempre recebido pro solvendo.
Art. 40. A cobrança judicial de importância devida à
Segu_ridade Social por empresa cujos Dens são legalmente iropenhoráVeis é feita, depois de transitada em julgado a sentença
condenatória, mediante precatório expedido à empresa pelos
juízes competentes, a requerimento da Seguridade Social, incorrendo o diretor ou administrador da empresa na pena do
crime de desobediência, além da responsabilidade funcional
cabível, se não cumprir o precatório dentro de 30 (trinta)
dias.
ArL 4L O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do Distrito Federal ou muniGipal,
responde pessoalmente pela multa aplicada por infração de
dispositivos desta lei e do seu regulamento, sendo obrigatório
o respectivo desconto em folha de pagamento, mediante requisição dos órgãos competentes e a partir do primeiro pagamento
que se seguir â requisição.
- ~- --Art. 42. Os administradores de autarquias e fundações
públicas, criadas e mantidas pelo Poder Público, de empresas
públicas e de sociedades de economia mistã sujeitas ao co-n-
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trole da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, que se encontrarem em mora, por mais de 30 (trinta}

dias, no recolhiménto das contribuições previstas nesta lei,
tornam-se solidariamente repousáveis pelo respeCtivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proíbições do art. 1"', e às
sansões dos arts. 49 e 79 do Decreto-lei n<> 368, de 19 de dezembro de 1968.
Art. 43. Em caso de extinção de processos trabalhistas
de qualquer natureza, inclusive a decorrente de acordo entre
as partes, de que resultar pagamento de remuneração ao
segurado, o recolhimento das contribuições devidas à Seguridade Social será efetuado incontinenti.
--Art. 44. A autoridade judiciária exigirá a comprovação
do fiel cumprimento ao disposto no artigo anterior.
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constitnir seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o crédito poderia ter sido contituído;
II - da data em que se tomar definitiva a decisão que
houver anulado, por vício foi"mã.l, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.
Parágrafo úniCo-.=- A Seguridade Social nunca _perde o
direito de apurar e constituir créditos provenie-ntes de importâncias descontadas dos segurados ou de terceiros ou-decorrentes da prática de crimes previstos na alínea j do art. 95
desta lei.
Art. 46. O direitO de cobrar os créditos da Seguridade
Social, constituídos na forma do artigo anterior, p-rescreve
em 10 (dez) anos.
CAPÍTULO XI
Da prova de inexistência de débito

Art. 47. É exigido documento comprobatório de inexistência de dé_bito relativo às contribuições s_ociais, fornecido
pelos órgãos competentes, nos seguintes casos:- -I - da empresa:
a) na contratação com o poder público e no recebimento
de benefícios ou incentivo-JiSciil ou creditício concedido por
ele·
' b) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem
imóvel ou direito a ele relativo;
c) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem
móvel de valor superior a Cr$2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil cruzeiros) incorporado ao ativo permanente
da empresa;
d) no registro ou arquivamento, no órgão prõpriõ, de
ato relativo a baixa ou redução de capital de firma individual,
redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação
ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil;
II -do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra
de construção civil, quando de sua averbação no registro de
imóveis, salvo no caso do inCisO VIII do art. 30.
§ 1'? A prova de inexistência de débito deve ser exigida
da empresa em relação a todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil, independentemente do
local onde se encontrem, ressalvado aos órgãos competentes
o direito de cobrança de qualquer débito apurado posteriormente.
§ 2"? A prova de inexistência de débito, quando exigível
ao incorporador, independe da apresentada no registro de
imóveis por ocasião da inscrição do memorial de incorporação.
§ 3"? Fica dispensada a transcrição, em instruinento público ou particular, do inteiro teor do documento compro-
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batório de inexistência de débito, bastando a referência ao
seu número de série e data da emissão, bem como a guarda
do documento comprobatório à disposição dos órgãos cOmpetentes.
§ 4"? O documento comprobitório de inexistência de débito poderá ser apresentado por cópia autenticada, dispensada
a indicação de sua :firiàlidade_, exceto no caso do inciso ~II
deste artigo.
§ 59 O prazo de validade do documento comprobatório
de inexisténcia de débito é de 3 (três) meses contados da
data de sua emissão.
§ 6' Independe de prova de inexistência de débito:
a) a lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou con-trã.io que COns-titua retificação, ratificação- OU efetivaÇão de
outro anterior para o qual já foi feita a prova;
b) a cOnStitUição de garantia para concessão de crédito
rural, em qualquer de suas modalidades, por instituição de
crédito pública ou privada deSde que o contribuinte referido
no art. 25' não _seja responsável direto pelo recolhimento de
contribuições sobre a sua produção para a Seguridade Social;
c) a averbação prevista no inciso II deste artigo, relativa
a imóvel cuja construção tenha sido concluída antes de_ 22
de novembro de 1966.
§ 79 0- cond6inino adquirente de unidades imobiliárias
de obra de construção civil não incorporada na forrria da Lei
n-4.591, de 16 de dezembro de 1964, poderá obter documento
comprobatório de inexistência de débito, desde que comprove
o pagamento das contribuições relativas a sua unidade, conforme dispuser o regulamento.
Art. 48. A prática de ato com inobservância do disposto
no artigo anterior, ou o seu registro, acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar ou
registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos. -§ _19 Os órgãos competentes podem intervir em instru.:
menta que depender de prova de inexiStência de débito, a
fim de autorizar sua lavratura, desde que o débito seja pago
no ato ou o seu pagamento fique assegurado mediante confissão de dívida fiscal com o oferecimento de garantias reais
suficientes, na forma estabelecida em regulamento.

o

a

§ 29
Servido!, á serventUário da]ustiÇa e· autoridade
ou órgão que infringirem o disposto no-artigo anterior incorrerão em multa aplicada na forma estabelecida no art. 92,
sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal cabível.

TÍTULO VIl
Das DiSposições Gera_iS_
Art. 49. A matrícula da empresa será feita:
I - simultaneamente com a inscrição,- registro ou arquivamento de ato constitutivo na Junta Comercial, se for o
caso;
I I - perante o Instituto Nacional do se-guro- SOcial
(INSS). no prazo de 30 (trinta) dias contados do início de
suas atividades, quando não sujeita a registro do comércio.
§ 1~ Independentemente do disposto neste artigo, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) procederá à matrícula:
a) de ofício, quando ocorrer omissão;
b) de obra de construção civil, mediante comunicação
obrigatória do responsável por sua execução, no prazo do
inciso II.
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§ 29 A unidade matriculada na forma do inciso II e
do § 1 ~deste artigo receberá "Certificado de MatríC:l).la •• com

número. cadastral básico, de caráter permanente.
§ 39 O não-CumprimenlO do disposto no incisO II e na
alínea b do § to deste artigo, sujeita o responsável a· multa
na forma estabelecida no art. 92 desta lei.
§ 4' O Departame~nto~ Nacional de Registro do Comércio (DNRC). através das Juntas Comerciais; bem como os
Cartórios de _Registro Civil de Pessoas Jurídicas, prestarão,
obrigatoriamente, ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) todas as informações referentes aos_ atos constitutivos
e alterações posteriores relativos a empresas e entidades neles
registradas, conforme o disposto em regulamento.
Art. _50. É obrigatória a apresentação de comprovante
de matrícula no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
no caso de obra de construção civil, quando do fornecimento
de "alvará", bem como de comprovante de inexistêncía de
débito para com a Seguridade Social, quando da concessão
de "habite-se", por parte das prefeituras muniCipaiS.
Art. 51. O crédito relativo a contribuições, cotas e respectivos adicionais ou acréscimos de qualquer natureZa arrecadados pelos órgãos_competentes, bem como a atualização monetária _e os jurOs de mora. estão sujeitos, nos ptoces.sos de
falência, concordata ou concurso de credores, às disposições
atinentes aos créditos da União, aos quais são_ equiparados.
Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seg~ro Social
(INSS_) reivindicará os .valores des_contados pela empresa de
seus empregados e ainda não recolhidos.
____ _
Art. 52. À empresa em débito para com a Seguridade
Social é proibido:
. _______ _
I - distribuir bonificação ou dividendõ a ·ac~oniSta·;
I I - dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a
sócio-cotista, diretor ou outro membro de 6.rgão dirigente,
fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamentõ: ·
Parágrafo úilico. A infraçãO dO dfspoSto neste artigo sujeita o responsável à multa de 50% (cinqüenta: por cento) das
quantias que tiverem sido pagas ou creditadas a partir da
data do evento, atualizadas na forma prevista no art. 34.
Art. 53. Na execução judicial da dívida ativa da União,
suas autarquiaS e fundações públicas, será facultado ao exeqüente indicar bens à penhora, a qual será efetívada concomiw
tantemente com a citação inicial do devedor.
§ 1;o Os bens penhorados nos te_rmos deste artigo ficam
desde logo indisponíveis.
§ 2;> Efetuado o pagamento integral da dívida execuw
tada, com seus acréscimos_ legais, no prazo de 2 (doís) dias
úteis contados da citãÇão~ iridependentemente da juntada aos
autos do respectivo mandado, poderá ser liberada a penhora,
desde que não haja outra execução pendente.
_
§ 39 O disposto neste a:rtigo aplica-se também às execu~
ções já processadas.
_
_ _____ _
§ 49 Não sendo _apostos embargos, no caSo legal, ou
sendo eles julgados improcedentes, os autos serão conclusos
ao juiz do feito, para determinar o prosseguimento da execução.
Art. 54. Os órg"íõS--Colnpetentes estabelecerão critério
para a dispensa de constituição ou exigência de crédito de
valor inferior ao custo dessa medida.
Art. 5.5. Fica isenta das contribuições de q-ue tratam
os arts. 22 e- 23 desta lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidá.de pú"l:ilica federal
e estadual ou do Distrito Federal ou municipal;
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II- seja portadora do Certificado ou do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço- Social, renovado a cada três anos;
III- promova a assistência social beneficente, inclusive
educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais
ou pessoas carentes;
IV- não percebam seus _diretores, conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam vantangens ou benéffcios a qUalquer título;
. V -aplique integralmente o__ eventual res_ultado operactonal na manutenção e desenvolvimento de seus objetívos
institucionais, apresentando anUalmente ao Conselho Nacional da Seguridade Social relatório CircunStanciado de sUas
atividades.
§ 19 Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção--de
que trata este- artigo será ·requerida ao Instituto Nacion._al do
Seguro Social (INSS), que terá o prazo de 3Q_(trinta) dias
_ para despachar o pedido.
§ 29 A isenção de.que trata este artigo não abrange
empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da isenção.
Art. 56. A inexistência de débitos em relação às-contribuiçõesdevidas ao Instituto Nacional do Seguro Social_(INSS),
a partir da publicação desta lei, é condição necessária para
que os estados, o Distrito Federal e os municfpios- possam
receber as transferências dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e do Fu~do
de Participação dos MunicJpios (FPM), celebrar acordos, contratos,convênios óu ajustes, bem como receber empréstimos,
~ina~clamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou
entidades da administração direta e indireta da União.
Parágrafo único. Para o recebimento do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM), bem como a consecução dos demais instrumentos citados no caput deste artigo,
os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão apresentar os comprovantes de recolhimento das suas contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes
aos 3 (três)_ meses imediatamente anteriores ao mês previsto
pa~a a efetivação daqueles procedimentos.
,.
Art. 57. Os e_stados, o Distrito Federal e os municípios
serão, igualmente, obrigados a apresentar, a partir de 1" de
junho de 1992, para os fins do diSposto no artigo anterior~
comprovação de pagamento da parcela mensal referente aos
débitos _com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
existentes até 1'-'de setembrQ de 1991, renegociados nos termos
desta lei.
Art. 58. Os débitos dos estados, do DiStrito Federal
e dos municípios para com O Instituto Naciorial do Seguro
Social (INSS), existentes até 1'-' de setembro de 1991, poderão
ser liquidados em até 2.40 (d.uzentas e quarenta) parcelas mensais.
_
Parágrafo único. Para apuração dos débitos será con'3iderado o valor original, atualizado pelo índice oficial utilizado
peJa Seguridade Social para correção de seus créditos.
Art. 59. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
implantará, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação desta lei, sistema próprló e informatizado de cadastro
dos pagamentos e __débitos dos governos estaduais, do Distrito
Federal e das prefeituras municipais, que viabilize o pennanen'te acompanhamento e fiscalização do disposto nos arts.
56, 57 e 5_8 e permita a divulgação_periódíca dos devedores
da Previdência Social.
_
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Art. 60. A arrecadação da receita prevista nas -alíneas
a, b c c do parágrafo único do art. 11, e o _pagamento dos
benefícios da S.eguridade Social serão realizados através da
rede bancária Ou pár Outras formas, nos termos e condições
aprovados pelo Conselho Nacional de Seguriaade Social.
Parágrafo único~ Os recursos da Seguridade Social s_erão
centralizados em banco estatal federal que tenha abrangência
em todo o País.
-Art. 61. As receitas provenientes da cobrança de débitos tios estados e municípios e da alienação, arrendamento
ou locação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Instituto Nacional do Seguro Soda! (INSS), deverão
constituir reserVa técnica, de -1õ"ngo prazo, que garantirá o
seguro social estabelecido no Plano de Benefícid"s -da Previdência Social.
Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos de
que trata este artigo, para cobrir despesas de custeio em geral,
inclusive as decorrentes de criação, majoração ou extensão
dos benefícios ou serviços da Previdência ·social, admitindo-se
sua utilização, excepcionalmente, em despesas _de capital, na
forma da lei de orçamento.
Art. 62. A contribuição estabelecida na Lei n~ 5.161,
de 21 de outubro de 1966 em favor da Fundação Josge Duprat
Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDA:
CENTRO), será de 2% (dois porcento) da receita proveniente
da contribuição a cargo da empresa, a título de financiamento
da complementação das prestações por acidente do trabalho,
estabelecida no inciso II do art. 22.
-TÍTULO VIII
Das Disposições Finais_ e Transitórias
CAPÍTULO!
Da Modernização da Previdência Social
Art. 63.. Fica iilstitu-ído o Conselho Gestor do Cadastro
Nacional do Trabalhador (CNT), criado na forma dos Decretos n~ 97.936, de 10 de julho de 1989 e 99.378, de 11 de
--- julho de 1990.
Parágrafo único. O Conselho Gestor do Cadastro Nacional do Trabalhador é vinculado ao Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, que assegurará condições para o seu
--funcionamento. Art. 64. Ao Conselho Gestor do Cadastro Nacional do
Trabalhador incumbe supervisioriar e fiscalizar os trabalhos
de implantação do Cadastro Nacional do Trabalhador, bem
como sugerir as medidas legais e administratiVas que permitam, no· prazo máximo de 4 (quatro) anos a contar da data
de publicação desta lei, a existência na administra-çãOpública
federal de cadastro completo dos trabalhad?res e das empre-

sas.
Art. 65. O Conselho Gestor do Cadastro Nacional do
Trabalhador terá 12 (doze) membros titulares e igual número
de suplentes, nomeados pelo ministro do Trabalho e da Previdência Social para mandato de 4 (quatro) anos, sendo:
I -6 (seis) representantes do Gove-rno Federal;
I I - 3 (três) representantes indicado_s pelas centrais sindicais ou confederações nacionais de trabalhadores;
III -3 (três) representantes das Confedei'ações Nacionais de Empresários.
§ 1~ A presidência do Conselho Gestor será- exercida
por um de seus membros, eleito para mandato de 1 (um)
ano, vedada a recondução.
§ 2• O Conselho Gestor tomará posse no prazo-de 30
(trinta) dias a contar da data de publicação desta lei.
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§ 3' No prazo de até 60 (sessenta) dias após sua posse,
o Conselho Gestor aprovará seu regimentO interno C o cforiograma _de implantação do Cadastro Nacional do Trabalhador
(CNT), observado o prazo limite eStipulado no art. 64.
Art. 66. Os órgãos públicos federais, da adminístrãÇaO
direta, indireta ou fundacional envolvidos na implantação do
Cadastro Nacional do Trabalhador (CNT)_ se _<>brigam, nas
- respectivas áreas, a tomar ãs providências neCessárias para
o cumprimento dos prazoes- previstos nesta lei, bem como
do crorrograma a ser aprovado pelo Conselho Gestor.
Art. 67. Até que seja implantado o Cadastro Nacional
do Trabalhador _(CNT), ~s instituições e órgãos federais. estaduais, do Distrito Federal e municipais, detentores de Cadastros de _empresas e de contribuintes ~m geral, deverão colocar
à disposição do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
mediante a realização de convênios,- todos os dados necessários à permanente atualização dos _cadastros da Previdência
SociaL
·

Art. 68. Os cartórioS -de registro ciVil que descumprirem a norma relativa â comunicação de óbitoS ao Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), cmiforme o disposto no
Decreto n~ 92.588, de 25 de abril de 1986, -s-ujeitar-se-ãO à
multa prevista no art. 92 desta lei.
Art. 69. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
deverá iniciar, a pa-rtir de 60 (sessenta) dias, e concluir, no
prazo de até 2 (dois) anos, a contar da data da publicação
desta lei, um programa de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios da PreVidêncüi Social, _a fim de apurar
irregularidades e falhas porventura existentes.
§ 1~ O programa deverá ter como etap-ã-lnlCThl a revisão
dos benefíçios concedidos por acidentes do trabalho.
§ 2~ Os reSultados do programa de revisão a que se
refere o caput deste artigo deverão constituirJonte de infOrmações para implantação e manutenção do Cãdastro de Beneficiários da Previdência SociaL
§ 3~' O ·programa de revisão da concessão e da manu. tenção dos benefícios poderá contar com auxí1io de auditoria
independente.
Art. 70. Os beiieficiários d3. Prev1dência Sodcll, aposentados por invalidez, ficam obrigados, sob pena de sustação
do pagamento dO 6enefício, a submeterem-se aexames médico-periciais, estabelecidos iia ·rorma-dó regulamento, que definirá sua periOdiCidade e os mecaitisniO_s_ de fiscalização e auditoria.
Art. 71. O Instituto Naciolliilâo Seguro Social (INSS)
deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para
avaliar a persistênciã~-atenua:ção ou agravamentO da incapaCidade para o trabalho alegada como causa para a Suã. conCesSão.
Art. 72. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
_promoverá, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar
da publicação desta lei, a revisão das indenizações associadas
a benefícios por acidentes do trabalho, cujos valores excedam
a Cr$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil cruzeiros).
Art. 73. O setor encarregado pela área de benefícios
no ãmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá estabelecer indicadores qualitativos e _quantitativos para
acompanhamento e avaliação das concessões de _b_enefícios
realizadas pelos órgãos locais de atendimento.
Art. 74. Os postos de benefícios deverão adotar _como
prática o cruzamento das informações declaradas pelos segura-
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dos com os dados de cadastros de empresas e de contribuintes

contribUições previstas nas a1íneas a, b e c do parágrafo único

em geral, quando da concessão de benefícios.

do art. 11, bem como relatório circunstanciado das medidas

Art. 75. O pag·amen:to -mehsãl de benefícios de valores administratiVas e judiciais adotadas para a cobrança e execução- da dívida.
entre Cr$999.000,00-{D.õvecentos e nOVenta e· nove mil cruzei§ 19 O relatório a que se refere o caput deste artigo
ros) e Cr$5.000.000,00 (cíncO milhões de cruzeiros) sujeitarse-á à expressa autoriZação das Direç6es Regionais do Insti- será encaminhado aos órgãos _da administração federal direta
e indireta, ãs entidades controladas direta ou indiretamente
tuto Nacional do Seguro Socíal (INSS). · · · -·
Parágrafo únicõ: OS benefícíos:- de valores s~pe_riores pela União, aos registres públicos, cartórios de registro de
ao limite estipulado no caput deste artigo terão seu pagainento tíftilos e- dOcurilentoi:i; carfóriõs de- registro de imóveis e aO
mensal condicionado à autorização da presidência do Instituto sistema finariceiro oficial, para os fins do § 3" do art. 195
da Constituição Federal e da Lei n9 7.711, de 22 de dezembro
Nacional do Seguro Social (INSS).
· ··
·
Art. 76. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de 1988.
9
§
2
O
Ministério
do
Trabalho
e
da
Previdência
Social
deverá proceder ao recadastramento de todos aqueles que,
por intermédio de procuração~ recebem benefíciOS -da Previ- fica autorizado a firmar convênio com os govefiü)s-eStaduais
e municipais para extensão, ãquelas esferas de governo, das
dência Social.
Parágrafo único. O documento de procuração deverá, hipóteses previstas no art. 19 da Lei n\' 7.711, de 22 de dezema cada semestre, ser revalidado pelos órgãos de atendimento bro de 1988.
Art. 82. A auditoria e a prC:rcurã.doria do Instituto Nalocais.
Art. 77. Fica autorizada a criação de Conselhos Muni- cional do Seguro Social (INSS) deverão, a cada trimestre,
cipais de Previdência Social, órgãos de acompanhamento e elaborar relação das auditorias- reàlizadas e dos trabalhos exefiscalização das ações na área previdenciária, cóm a partici- cutados, bem como dos resultados obtidos, enviando-a à apreciaçãç do Conselho Na~ional da Segúridade SociaL
pação de representantes da comunidade.
Art. 83. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Parágrafo único. As cõmpetências_ e o praZo para a instalação dos conselhos referidos no caput deste artigo serão deverá implantar um programa de qualificitção e treinamento
_ si~temátiCó de pessoal, bem como promover a reciclagem e
objeto do regulamento desta lei.
Art. 78. O Instituto Nacional do Seguro SoCial (INSS), redistribuição de funcionários, conforme as demandas dos órna forma da legislação específica, fica autorizado a contratar gãos regionais e locais, visando a melhoria da- qualidade do
auditorias externas, periodicamente, para analisar e _emitir atendimento e o controle e a eficiência dos sistemas de arrecaparecer sobre demonstrativos econômico-finance1tõS e cOntá~ dação e fiscalização de contribuições, bem como de pagamento
beis, arrecadação, cobrança e fiscalização das contribuições, de benefícios.
Art. 84. O Conselho Nacionaí ·da Séguridade Social,
bem como pagamento dos benefícios, submetendo os resultados obtidos ã ·apreciação do Conselho Nacional da _Seguri- no prazo máximo de_60 (sessenta) ~dlas_a partir de sua instalação, criará comissão eSpecial para acompanhar o cumprimendade Social.
Art. 79. , O Conselho Nacional da Seguridade Social to, pelo Ministério do Trabalho e da PreVidência Sõci3.I, das
(CNSS} deverá indicar ciâaaão de notório conhecimento na providências previstas nesta lêi, bem como de outras destiárea para exercer a fUnção de Ouvidor-Geral da Seguridade nadas à modernização da Previdência Social.
Social, que terá mandato_ de 2 {dois) anos, sendo vedada a
sua recondução.
CAPÍTULO II
§ 19 Caberá ao Congresso NaCional aprOva-r a escolha
Das demais Disposições
do ouvidor referido no caput deste artigo.
;"rt. . 85. O Conselho Nacional da Seguridade Social
§ 29 . As atribuiçõeS do Ouvidor-Geral da Seguridade
Social serão definidas em lei específica.
·será msta[ado no prazo de 30 (trinta) dias após a promulgação
··
desta le1.
Art. 80. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social
.Art. . 86. E~-quahto não foi aprovada a Le{ de Assis(INSS) obrigado a:
tênci~ S?ctal, o representante do conselho setorial respectivo
I - enviar às empresas e aos contribuintes individuais,
será md1cado pelo Conselho Nacional da Seguridade Social.
quando solicitado, extratos de recolhimento das suas contriArt. 87 Os orçamentos das pessoas jurídicas de direito
buições;
I I - emitir autoni3ticamerile e eriVi3r às empresas avisos público e das entidades da administração pública indireta de~
vem consignar as dotações necessárias ao pagamento das coDde cobrança de débitos;
III - emitir e eriviar aos beneficiários o A viso de Conces- triJ:miçõe_s- d_a Sc:_guriclade Social, de modo _a assegurar a sua
são de Benefício; além da memória de cálculo do valor dos regular hqu1daçao_ dentro do exercítib.
--Art. 88. Os prazos de prescriÇão de que goza a União
benefíCioS COncedidos;
IV -reeditar versão atualizada, nos termos do Plano aplicam-se à Seguridade Social, ressalvado o disposto no art.
46.
de BenefíCiOs, da Carta dos Direitos dos Segurados;
. Art. "89. Não :serão restituídas contribuições, salvo na
V- divulgar, com a devida antecedência, através dos
meios de comunicação, alterações porventura realizadas na h1pótes~ ~e recol~ento indevido, nem será permitida ao
benefictáno a antecipação do seu pagamento para efeito de
forma de contribuição das empresas e segurados em geral;
_ -VI- descentralizar, progressivamente, o-processamento recebimento de benefícios.
Parágrafo" únfCo. Na hipótese di recolhimento indevido
eletrônicO das infonnã:ções, niediante extensão dos progra111:as
de informatizaÇão de postos de atendimento e de regiões as contribuições séi-ão restituídas, atuaHZadas monetariamen~
te.
FisCais.
Art. 90. O Conselho Nacional da Seguridade Social,
Art. 81. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
divulgará, trimestralmente, lista atualizada dos devedores das dentro de 180 (cento e oitenta) dias da sua instalação, adotará
-o

'-----

•

~62

Quinta-feira 27

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

as providências necessárias ao levantamento das dívidas da
União para com a Seguridade Social.
Parágrafo_ único~ _ A dívida apurada na forma _ d_o _caput

deste artigo será resgatada em parcelas anuais, sem prejuízo
da contribuição de que trata o art. 16 desta lei, em dotações

próprias incluídas no orçamento.
Art. 91. Mediante requisição da Seguridade Social a
empresa é obrigada a des_contar . . . da remuneração paga aos
segurados a seu serviço, a importância proveniente de dívida
ou responsabilidade por eles contraída junto à Seguridade
Social, relativa a benefícios pagos indevidamente.
Art._ 92. A infração- de qualquer dispositivo desta lei
para a qual não haja penalidade expressamente cominada,
sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de~Cr$100.00U,OO (cem mil cruzeiros) a
Cr$10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art. 93. Da decisão que aplicar multa cabe apresentação de defesa no prazo de 15 (quinze) dias.
Parágrafo único. A autoridade_ que reduzir ou relevar
multa recorrerá de ofício para autoridade hierarquicamente
superior, na forma estabelecida em regulamento.
Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração ajustada,
contribuição por lei devida a terceiros, desde que provenha
de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que couber ,o dispos-to nesta lei.
Parágrafo único. O disposto neste artígo aplica-se, exclusivamente, às contribuições que tenham a mesma base utilizada para o cálculo das contribuições incidentes SQbre a remuneração paga ou creditada a segurados, ficando sujeitas aos
mesmos prazos, condiçõ.es _sanções e priVilégios, inclusive- nó
que se refere à cobrança judicial.
Art. 95.- Constitui crime:
a) deixar de incluir na folha de pagamento da empresa
os segurado empregado, empresário, trabalhador avulso ou
autónomo que lhe prestem serviços;
b) deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da
contabilidade da empresa o montante das quantias descontadas dos segurados e o das contribuições da empresa;
c) omitir total ou parcialmente receita ou lucro auferidos_,
remunerações pagas ou .creditadas e demais fatos geradores
de contribuições, descumprindo as normas legais pertinentes;
d) deixar de recolher, na época própria, contribuição ou
outra importância devida à Seguridade S_ocial ~ arrecadada
dos segurados ou do público;
e) deixar de recolher contribuições devidas à Seguridade Social
que tenham integrado custos ou despesas contábeis relativos
a produtos ou serviços vendidos;
t) deixar de pagar salário-família, salário~maternidade,
auxílio-natalidade ou outro benefício devido a segurado, quando as respectivas quotas e valores já tiverem sido reembolsados
à empresa;
g) inserir ou fazer inserir em folha de pagamentos, pessoa
que não possui a qualidade de segurado obrigatório;
h) inserir ou fazer inserir em Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Seguridade Social, _declaração falsa ou
diversa da que deveria ser feita;
i) inserir ou fazer inserir em docum.entos c_ontábeis ou
outros relacionados c_om_as obrigaÇõeS da empresa, declaração
falsa ou diversa da que deveria constar, bem como omitir
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elementos exigidos pelas normas legais ou regulamentares es:-_
pecíficas;
j) obter ou tentar obter, para si ou para outrem, vantagem
ilícita, em prejuízo direto ou indireto da Seguridade Social
ou de suas entidades, induzindo ou mantendo alguém em
erro, mediante artifício, contraftação, inlitação, alteração ardilosa, falsificação ou qualquer outro meio frau.dulento._ _ _.
§ 1~ No caso dos crimes caracterizados nas alíneas d,
e e f deste artigo, a pena será aquela estabelecida no art.
5', da Lei n• 7.492, de 16 de junho de 1986, aplicando-se
à espécie as disposições constantes dos arts~ 26, 27, 30, 31
e 33 do citado diploma legaL
§ 29 A empresa que transgredir as normas desta lei,
além das outras sanções previstas, sujeitar-se-á, naS condições
em que dispuser o regulamento:
a) à _suspensão de empréstimos e financiamentos, por
instituições financeiras oficiais;
b} à revisão de incentivoS fiSCais de tratamento tributárjo
especial;
c) à inabilitação para licitar e contratar com qualquer
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta
federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal;
d) à interdição pai-a o exercfcio do comércio, se for socie·
dade mercantil ou comerciante individual;
e) à desqualificação para impetrar concordata;
t) à cassação de autorização para funcionar no Pafs, quando foro caso.
_ § 39 Consideram-se pessoalmente responsáveis pelos
crim.ês acima caracterizadmf o titular de fin:ila iildividual, os
sócios- solidários, gerentes, diretores ou administradores que
participem ou tenham participado da gestão de empresa beneficiada, asshp como o segurado que tenha obtid~ vantagens.
§ 49 A Seguridade Social, através de seus órgãos competentes, e de acordo com o regulame!J,to, promoverá a apreensão de comprovantes de arrecadação e de pagamento de benefícios, bem como de quaisquer documentos pertinentes, ii1.clusive contábeis, mediante Iavratura do com-petente termo, com
a finalidade de apurar administrativamente ocorrência dos
crimes previstos neste artigo.
Art. 96. O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, anualmente, acompanhando a proposta orçamentária
da Seguridade Social, projeções atuarütis relativas à Seguridade Social, abrangendo um horizonte temporal de, no mínimo, 26 (vinte) anos, consideraiido hipóteses alternativas quanto às variáveis demográficas, económicas e institucionais relevantes.
__ .
.
Art. 97. O segurado empregador rural que vinha contribuindo para o Regime de Previdência Social, instituído pela
Lei n' 6.260, de 6 de novembro de 1975, agora segurado
obrigatório do Regime Geral da Previdência Social, na forma
do inciso III ou da alínea a do inciso IV do art._ 12, passa
a contribuir na forma do art. 21: enquadrando-se na escala
de salários-base, definida no art. 29, a partir da classe inicial
até a mais próxima ou a correspondente a 1/120 (um cento
e vihte avoS) da média dos valores sobre os quais incidiram
suas três últimas contribuições anuais, respeitados os lilnites
tÍJ.ínimo e máximo da referida-eScala.
AI:t_. 98. _ Os procesSos judiciai~ nos quaiS-~ a Previdência Social exeqüente, cuja última movimentação houver ocorrido até 31 de dezembro de 1984, e estiverem paralisados
por ausência da localização do executado ou de bens para
garantir a execução, e cujo valor originário do débito for
inferior, em moeda então corrente, ao equivalente a 50 (cin-
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o projeto, na realidade, apenas organiza e disciplina as atuais.
Não contém nénhum aumento de carga tributária, uma vez
que -as medidas possíveis, neste âinbito, foram adotadas no
final de 1990, com a elevação da alíquota do Finsocial para
2% e d;:t_contribuição sodal_sobre o lucro das _instituições
_ _
financeiras para 15%.
5. _ É mantido o st~t~s qu~ no que diz respeito às competências de arrecadação e fisCalização das contnbuições sociais.
Em atendimento aos princípios da racionalidade e eficiência
na admin_istração dos recursos públicos, cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, a competência para arrecadar,
fiscalizar e normatizar a contribuição social dos empregadores
e trabalhadores para a Seguridade Social, incidente sobre a
folha de salários. Ao Departamento da Receita Federal DRF, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
continua cabendo a competência sobre as demais contribuiç_ões sociais.
6.
Os valores dos salários de contribuição devem ser reajustados na mesma época e com os mesmos índices que os
du reajustamento dos benefícios. O teto de contribuição que
atualmente encontra:se próximo de 7 ,5_salários mínimos,= deve
ser elevado, novamente, p~ra próximo de dez salários mínimos. Esta medida visa a minorar o-descompasso que permitiu
o descolamento entre os percentuais de reajuste dos benefícios
(dados pela variação integral do salário mínimo, incluindo
os ganhos reais) e os__ da_tabela de contribuição para a Previdência Social que era corrigida pela variação do IPC.
7. ·- p projeto de lei contempla, tª~bém; dispositivo que
ensejará o resgate de dívi9,as dos estados e municípios para
com a Previdência Social. Por este dispositivo, os estados
~ municípios só se habilitarão a receber as transferências do
~undo de ParticipaçãO -dos Estados. e do Distrito_ Federal FPE e do Fundo de Participação dos Municípios- FPM, bem
como a promover convênios e receber avais da União, de
MENSAGEM W 194, DE 1991
seus órgãos e entidades da administração direta e indireta,
Excelentíssimos Senh.or~s.M_embros do CongreSso Nacio- se não tiverem débitos vencidos em relaç~o às contribuições
nal:
sociais.
Os recursos obtidos com o recebimento de dívidas dos
Nos termos do § 1° do art. 64 da Constituição Federal, 8.
tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas estados e municípios e com a alienação, alocação e arrendamento dos bens móveis e imóveis do INSS, deverão constituir
Excelências~ acompanhado de exposição de motivos dos Senhores Ministros de Estado do Trabalho e da PreVidência reserva técnica de longo prazo, sendo vedada sua utilização
Social e da Economia-; Fazenda e Planejamento, o·anexo pro- no firian'ciamento dos gastos de cUSteio, em geral, e na C!iação
jeto de lei que "dispõe sobre a organização da Seguridade e majoração de benefícios. Esta reserva, som:ente em casos
excepCionais, poderá ser utilizada no-financiamento de gastos
Social, institui Plano de Custeio e dá outras providências".
de capital (informatização, por exemplo) previstos_ em lei orçaBrasília, 30 de abril de 1991 -Fernando Collor.
metitária.
EM n° 40
9.
O projeto de lei reitera, taritbém, importantes dispoEm 25 de abril de 1991
sitivos que penalizam o descumprimento das responsabilidaExcelentíssimo Senhor Presidente_ da República,
des das empresas e dos indivíduos em relação às suas contriTemos ·a honra de submeter ã elevada consideraçã9 de buições sociais. São vários os instrumentos que ·elevam as
Vossa Excelência, a inclusa prOposta de projeto de lei que multas, exigem a prova da inexistência de débitos, responsadispõe sobre a OrganiiaÇã6 e Custeio da Seguridade Social.
bilizam os dirigentes de órgãos públicos por infração aos dispo2.
Esta proposta atende, também, o propósito firmado sitivos da lei, e discriminam os crimes conceituados por sonepor Vossa Excelência, quando_ do veto integral ao Projeto gação fiscal, falsidade ideológica e estelionato.
de Lei n' 49, de 1990 (ri• 3.101189, na origem), de encaminhar 10.
Por fim, é criado o Cons_elho Nacional da Seguridade
ao Poder Legislativo proposição sobre a matéria, a tramitar Social, com representantes dos Governos -Federal, estadUais
em regime de urgência.
e municipais, bem como dos trabalhadores ativos e aposen3. _ O referido projeto de lei reitera os princípios constitu- tados e dos- empreSários. A este coilselfiO COmpete estabelecer
cionais da Seguridade Social, conceitua as categorias de seus as diretrizes gerais e políticas de integração entre as áreas
segurados e contribuintes, obrigatórios e facultativos, e define, que compõem a Seguridade Social, além de acompanhar e
de_ maneira mai_s explícita, as Suas fontes de financiam_ento,- avaliar a gestão económica, financeira-· e social dos recursos,
bem como as competências _de seus órgãos arrecadadores.
e..a.Pro_v_ar e submeter ao Presidente_da República os programas
4.
Em relação ãs fontes de recursos da Seguridade Social, anuais e plurianuais.

qüenta) Obrigações ReajustáVeis dó Tesouro Nacional, são
declarados extintos, cabendo ao Poder Ju_diciáiio, com prCvla
intimação, providenciar a baixa e arquivamento do feito.
Art. 99. Fica o Instituto Nacional do _Seguro Social
(INSS) autorizado a firmar convênios com as entidádes beneficentes de assistência social, que atendam ao disposto no art.
55-desta lei, para o recebimento em serviços, coriToime nqrmas
a serem definidas pelo Conselho Nacional da Seguridade S_ocial, dos valores devidos â Seguridade Social, corre_spondente
ao período de 1~de setembro de 1977 até a data de publicação
desta lei.
Art. 100. O Institut_o Nacional do Seguro Social
(INSS), em caráter excepcional, fica autorizado a cancelar
em até 30% (trinta por cento) o valor dos débitos vencidos
dos governos estaduais, do Distrito Federal ~ das prefeituras
municipais.
Art. 101. OS ·valores e os limites do salário-de-contribuição, citados nos arts.. 20, 21, 28, § s~. e 29, serão reajustados, a partir de abril de 1991, até a data da entrada em
vigor desta lei, nas mesmas épocas_e com os mesmo índices
utilizados para o reajustamento do limite mínimo do salário
de contribuição neste perfodo.
Art. 102. Os valores expressos em cii.Izeiros nesta lei
serão reajustados, a partir de abril de 1991, à exceção do
disposto nos arts. 20, 21, 28, § 5' e 29, nas mesmas épocas
e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefício_s de prestação continuada da Previdência Social, nes-_
te período.
_
_
Art. 103. O Poder Executivo regulamentará_estalei no
prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua publicação.
Art. 104. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 105..__ Revogam-se as disposições em contrário.
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§ 49 A ~i p_o9_erá instituir outras fontes destinadas a
garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social,
obedecido o disposto no art. 154, I.
§ 59 Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspon--dente fonte de custeio total.
LEGISLAÇÃO CITADA
§ 6'-' As contribuições sociais de que trata este artigo
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data
FEDERATIVA DO BRASIL
da publicação da lei que as houver instituído ou modificado,
·······-···~~~·---não se lhes aplicando o disposto no art. 150, UI, b .
§ 79 São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
Da Ordem Social
às exigências estabelecidas_ em lei.
CAPÍTULO I
§ 89 O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário
rurais, -o garimpeiro -e o pescador artesanal, bem como os
Disposição Geral
respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime
Art. 193_. A ordem social tem como base o primado de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma
do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.
alíquota sobre o resultado da comercialização da produção
e farão jus aos benefícios nos ~ennos da lei.
CAPITULO II
Da Seguridade Social
SEÇÃO I
SEÇÃO II
Disposições Gerais
_Da Saúde
Art. 194. A Seguridade Social compreende um conjunto inArt. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
tegrado de açóes de íniciatiVã. dos poderes públicos e da socie- garantido mediante políticas sociais e económicas que visem
dade, destinadas a assegurar os direitos relativos à sa~de, à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário" às açóes e serviços para sua ptomóçâo,
ã previdência e à assistência social
Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos proteção e recuperação.
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços
da lei, organizar a· Seguridade Social, com base nos seguintes
objetivos:
- d~ __saúde, ~bendo ao poder público dispor, nos termos da
I - universalidade da cobertura e do atendimento;
lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo
II- uniforrilidade e equivalência dos benefícios e servi- sua execução ser feita diretamente ou através de terCeiros
ços às populações urbanas e rurais;
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
III- seletividade e distributiVidade na prestação dos beArt. 198. As ações e serviços públicos de saúde intenefícios e serviços;-gram uma rede regionalizada e hierarquizãda e constituem
um sistema único, organizado de acordo com as seguintes
IV- irredutibilidade do valor dos benefícios;
diretrizes:
V- eqüidade na forma de participaÇão n<l cUsteiO;
VI- diversidade da base de financiamento;
I - descentralização, com direção única em cada esfera
VII- caráter democrático e descentralizado da gestão de governo;
administrativa, com a participação da comunidade, em espeII -atendimento integral, com prioridade para as ativicial de trabalhadores, empresários e aposentados.
dades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciaiS;
III- participaçãO da comunidade.
Art. 195. A.Segufiâade Social será financiada por toda
Parágrafo único. O-Sistema Único de Saúde será finana sociedade, de forma- direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, ciado. nos termos do art. 195, com recursos do orçamento
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios~ e das seguin- da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Fedetes contribuições sociats·: --rai_ e dos municípios, além de outras fontes.
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciãtiva priVaI -dos empregadores, incidente sobre a folha de salários~- o faturamento e o lucro;
da.
II- dos trabalhadores;
· § 19 As instituições privadas poderão participar de forIII- sobre a receita de concursos de prognósticos.
ma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo dire§ 19 As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos trizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio,
municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos res- tendo preferência as entidades filantrópica-s e as sem lins lucra---- -pectivos orçamentos, não integrando o Orçamento da União tivos.
§ 2• A proposta de orçamento da Seguridade Social será
§ 2• É vedada a destinação de recursos públicos para
elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela auxílios ou subvenções às instituições -privãdas com fins lucrasaúde, previdência s6cial e .assistência social, tendo em vista tivos.
as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orça§ 39 É vedada a participação direta ou indireta de emmentárias, assegurada a cada área a gestãõ_ de seus recursos. presas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País,
§ 3'-' A pessoa jurídica em débito com o sistema da salVO nos casos previstos em lei.
§ 4" A lei dispOrá sobre as condições -e os requiSitos
Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele rece-ber lJe-nefícios ou que faCilite_rria f~mOÇão ôe õrgãos, tecidos e substâncias humaincentivos fiscais oU credítícios.
--- nas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como

Renovanlos a Vossa Excelência ós protestos do nosso
mais profundO- respeito.- - Antonio Magri - Ministro do
Trabalho e da Prcvidencia SOcial - Zélia Maria Cardoso de
Mello- Ministi'a da Econonüa-, Fazenda e Planejamento.
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a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de come_n:;;ialização.
Art. 200. Ao sistema único de Saúde compete, além
de outras atribuições, nos termos da lei:
I - controlar e fiscalizar procedimentos, prOdutos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção
de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insurnos;
__ _
II- executar as-ações de vigilância saniti:ina-e ·e-pidemioIogica, bem como as de saúde do trabalhador; III -ordenar a fórrilação de recursos humanos na área
de saúde;
_
__
IV- participai da formulação da política e da execução
das ações de saneamento báSico";- _
- ----V- incrementar em sua área de atuação o desenvol~
vimento cientifiCo -e- tediõlógico;
_
VI- fiscalizar e inspecionar alimentos,_ compreendido
o controle de seu teor nutricional, bem com9 l!eb~das e águas
para consumo humano;
VII -participar -do controle -e fiscalizaÇãO da produção,
transporte guarda e. utilização de su_Pst_âncias ·e produtos psi~
coativos, tóxicos e fadioativos;
VIII- colaborar na proteção_do meio ambiente; nele
compreendido o do t~:~balho.
,SEÇÁO III
Da Previdência Social
Art. 201. Os planos de previdência social, mediante
contribuição, atenderão nos termos_da lei, a:
I -cobertura dos eventos de doença ln-VitiKlez iiiOrte~--
incluídos os resultantçs de acidentes do trabalho, velhice e
reclusão;
-II- ajuda à manutenção dos dependentes do's segurados
de baixa renda;
III- proteção à maternidade, especialmente à gestante;
IV - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
--,_V- pensão por morte de segurado, homem ou mulher,
ao cônjuge ou companheiro e dependentes, obedecido o disposto no§ 5' e no art:202.
···
~. ·--~·~··§ 1<1 Qualquer pessoa poderá participar dos benefíCios
da previdência social, mediante contribuição na forma do_s
planos previdenciários.
_ _
__ -__
§ 2<1 É assegurado o reajustamento dos bene_:(icios. para
preservar-lhes, em caráterpermanente, o valor real, conforme
critérios -definidos em lei.
§ 3<1 Todos os salários de contribuição conSiderados no
cálculo de beneficies sCrão corrigádos monetariamente.
§ 49 Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporadoS ao salário para efeito de contribuição
previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos
casos e na forma da lei.
§ 5<1 Nenhum benefíCio Cftie substitua o salário- de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor
"
mensal inferior ao salário mínimo-.
§ 6" A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro
de cada ano.
§ 7 9 A previdência social manterá seguro coletivo, df::
caráter cor.pplementar e facultativo, custeado por contribuições adicionais.
§ 8<1 É vedado subvenção ou auxfli9 do Poder Público
às entidades deprevidência privada com fins lucrativos.
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Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da
lei, calculando~s_e Q benefício sobre a media dos trinta e seis
últimos salários de contribuição, corrigidos_ monetariamente
média mês e comprovada a regularidade dos reajustes dos
salários de contribuição de m_odo a preservar seus_ valores
reais e obedecidas as seguintes condições:
.
I - aos sessenta e cinco anos de idade, para o homem,
e aos sessenta, para a mulher, reduzido em cinco anos o limite
de idade para os trabalhadores rurais de ambos os _sexos a
para os que exerçam suas atividades_ em regime de econo-mia
familia"r, neste incluídos o pro-dutor rural, o garimpeiro e o
pescador artesanal;
II- ~pós trinta e cinco anos de _trabalho,_ ao homem,
e após tnnta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos
~ trabaJho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde
ou a integridade física, definidas e·m-lei;
---nr- após trinta anos, ao professor, e, apóS Virite e-ci:rico,
à professora, por efetivo exercício de função de magistério.
- § 1" É facultada aposentadoria proporcional, após trinta ~nos de trabalho, ao homem, e apos vinte e cinco, à
mulher.
§ 2<1 Para efeito de aposentadoria, é assegurada a COnta~
gem recíproca do tempo de contribuição na administração
pública e na atividade privada, ruial e urbana, hipótese· em
que os diversos sistemas de previdências social se compensarão
financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

SEÇÁOIV
Da Assistência Social
· · A!t. 2~3. A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, mdependentemente de contribuição à seguridade
social e tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à
adolescência e a velhice;
II- o amparo às crianças e adolescente-S -Cai-eJites;
III- a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV- a habitação e reabilitação das pessoas portadoras
de deficiência e a promoção de sua iritegr"ã.ção a vida comunitária;
- V- a garantia de um salário mínimo de benefício mensal
a pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comproVem
não possuir meios de prover a própria manutenção ou de
tê,la provida por sua família, conforme dispuser a lei.
Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes,
_
e organizadas com base na seguintes diretrizes:
I - de~centraljzc:tção político-administrativa, cabendo a
coordenação e as normas gerais ã esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas ãs esferas estadual e municipal, bem corno a entidades beneficientes e de
assistê"ncia social;
- II- participação da_ população, por meio de organizações representativas, na formUlação das políticas e no controle
das ações em todos os níveis.
·~····~····························-·······•h·······················"·········

CAPITULO VII

. .

Da família, da Criança, do Adolescente e- do Idoso

······;;:;;:·227:···ii·ct~~~;·ct~-i~;;;úi~;·.;~~~~i~d"~;i;·~-d~E·;;~d~
assegurar à criança e ao adolescente, co"m absoluta priOridade,
o direito à vida ã saúde, à alimentação, à educação, aó lazer,
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à profissionalização, à c-ultura, à dignidade, ao respeito, a
liberdade e à convivência familiar e comunitári_a, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração violêncía, crueldade e opressão.

Art.

4~
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Constituem recursos do Finsocial:

I - o produto de arrecadação da contribuição instituída
pelo artigo lo deste decreto-lei;

II- recursos de dotações orçamentárias da Uniã,o;
III -retornos de suªs aplicações;
IV- outros recursos de origem interna ou externa, com§ 39 O -direito à proteção especial abrangerá os seguinpreendendo repasses e financiamentos.
tes aspectos;
Art. 59 O Banco Nacional do Desenvolvimento EconóI - idade mínima de quatorze anos para admissão ao
mico (BNDE) passa a denominar-se Banco Nacional de Detrabalho, observado o disposto no art. 7<>, XXXIII;
senvolvimento Econômico e Social (BNDES).
§ lo Sem prejuízo de sua subordinação técnica à autoridade monetária, o Banco Nacional de Desenvolvimento EcoTÍTULO IX
nómico e Social fica vinculado administrativamente à SecreDas Disposições Constitucionais Genrls
taria de Planejamento da Presidência da RepúbliCa (SE--------------·----- .•• --.·-·--.------.---- .... --·· •. -·-- .. ---·-· ... ·-·- .. ·-··-.
PLAN).
Art. 243. As glebas de qualquer região do País onde
§ 2• O Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento
forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas se- da Presidência da República e o Ministro da Indústria e do
rão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas Comércio adotarão as providências necessárias ao cumpriao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos ali- menta do disposto' neste artigo, no prazo de 30 (trinta) dias.
mentfcios e medicamentos, sem qualquer indenização ao proArt. 6~ O Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL)
prietário e sem prejuízá de outras sanções previstas em lei.
será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econõ-. Econômico e Social (BNDES), que aplicará os recu_rsos di~po
mico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpe- níveis em programas e projetas elaborados segundo diretrizes
centes e drogas afins seta coriXiscado e revertera em benefício e~tabeJecidas pelo Presidente da República.
Parágrafo único. A execução desses programas e projede instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades tos dependerá deaprovação do Presidente da República.
de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de
Art. 7~ Este decreto-lei entrará em vigor na data de
- sua publicação e produzirá efeitos a partir de 19 de junho
tráfico dessas substânciaS.
·······································-····--············"' .. ~~~---·-~ de 1982.
··························-···-··············H···············.-··..,.~~~·~·.-·..-.-,.------= ,-,_Brasília, 25 de maio de 19_82; 161~ da Independência e
94% da República. ~JOÃO FIGUEIREDO- Ernane Galvêas- Camilo Penna - Delfim Netto.
DECRETO-LEI N• 1.940, DE 25 DE MAIO DE 1982
Institui contribuição social, cria o Fundo de InvestiDECRETO-LEI N' 2.397
mento Social (Finsocial), e dá outras proVidências.
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1987
O Presidente da República, no uso·cta atribuição- que
Aliera a legislação do Imposto de Rfmda das pessoas
lhe confere o inciso II do artigo 55, e tendo em Vista o disposto
jurídicas e dá outras providências.
no§ 29 do artigo 21, da Constituição, decreta:
Art. 22. O § 1• do art. 1• do Decreto-lei n• 1.940, de
Art. 19 - E institulda, na forma prevista neste Decretolei, contribuição social, destinada a custear investimentos de 25 de maio de 1982, cujo caput foi alterado pelo art. 1<> da
caráter assistencial em alimentação, habitação popular, saúde, Lei n• 7.611, de 8 de julho de de 1987, passa a vigorar com
a seguinte redação, mantidos os seus §§ 29 e 39 e acrescido
educação e amparo ao pequeno agricultor.
§ }9 A contribuição social de que trata este artigo será dos §§ 4• e 5•:
§ 1o A contribuição social de que trata este artigo será
de 0,5% (meio por cento) e incidirá sobre a receita bruta
das empresas públicas e privadas que realizam venda de merca- de 0,5% (meio por cento) e incidirá mensalmente sobre:
dorias, bem como das instituições financeiras e das sociedades
a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercaseguradoras.
_
-dorias e serviços, de qualquer natureza, das empresas
§ 29 Para as empresas públicas e privadas que realizam
públicas ou privadas definidas como pessoa_ jurídica ou
exclusivamente venda de serviços, a contribuição será de 5%
a elas equiparadas pela legislação do ImpostO de Rfmda;
(cinco por cento) e inCidirá sobre o valor do imposto de renda
b) as rendas e receitas operacionais das instituições
devido, ou como se devido fosse.
financeiras e entidades_ a elas equiparadas, permitidas
§ 3~ A contribuição não incidirá Sobre a venda de meras seguintes exclusões: encargos com obrigações por reficadorias ou serviçOs destinados ao exterior, nas condições
nanciamentos e repasse de recursos _de órgãos ofi-ciaisestabelecidas em portaria do Ministro da Fazenda.
e do exterior, despesas de captação de títulos de renda
Art. 29 A arrecadação da contribuição será feita pelo
fixa no mercado aberto, em valor limitado aos das rendas
Banco do Brasil S. A. e pela Caixa Económica Federal e seus
obtidas nessas operações; juros e correção monetária pasagentes, na forma disciplinada em portaria do Ministro da
siva decorrentes de empréstimos efetuados ao Sistema
Fazenda.
·
FinanceirO de Habitação; variação monetária-passiva dos
Art. 3• É criado o Fundo de investimento 'social (FINrecursos captados do público; despesas com recursos, em
SOCIAL), destinado a dar apoio financeiro a programas e
moeda eStrafl-gelra, de debêntures e de arrendamento;
projetas de caráter assistencial relacionados com alimentação,
e despesas com cessão de créditos com co-obrigação, em
habitação popular, saúde, educação e aínparo ao pequeno
valor limitado ao das rendas obtidas nessas operações,
agricultor.
somente no caso das instituições cedentes;
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c) as receitas operacionais e patrimóiliaiS das sociedades segurados e entidades a elas equiparadas.
§ 2• ..............................................,:-:-~·..•••....
§ 3• •
•••~ •-••••O••••••••••••••••••• ••••••••••§ 49 Não integra as rendas e receitas de que trata
o § lo deste artigo, para efeito de determinação da base
de cálculo da contribuição, conforme o caso, o valor:
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DECRETO-LEI N' 2.426, DE 7 DE ABRIL DE 1988
Altera a legislação do Imposto de Renda aplicável às
pessoas jurídicas.

o o o, o•• • • • • • • • • • •

a) do Imposto sobre Produtos Industriaijzados (IPI),
do Imposto sobre Transportes (IST), do Imposto Unico
sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e GaSosos
(IULCLG), do Jmposto Único sobre Minerais (!UM),
e d_o__ Imposto Unico sobre Energia Elétrica (IUEE),
quando destacados em separado no documento fiscal pelos respe_ctivos contribuintes;
b) dos empréstimos compuls6fios;
c) das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos a qualquer título concedidos incondicionalmente;
d) das receitas de Certificados de DepósitoS- Interfinanceiros.
"§ 51' Em relação aos fatos geradores ocorridos no ano
de 1988, a alíquota de que trata o§ 1• deste artigo será
acrescida de 0,1% (uril-décímo ·por céntoJ. O aciéscimo
de receita correspondente à elevação da alíquota será
destinado a fundo especial com a finalidade de fornecer
recursos para financiamento da reforma agrária."

········ ................................................ ~-~-~~--~-~LEI N• 8.034, DE 12 DE ABRIL DE 1990
Altera. a legislação do Imposto de Renda das pessoas
jurídicas e dá outras providências.
Art. 2• A alínea c do § 1• do art. 2• da Lei n• 7.689,
de 15 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 29 ·················-·~···················--····~~~--~~-~
§1•- ................. ~ .. '"~····--··-·---·---·
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será ajustado pela:
1 - adição do resultado negativo da avaliação_ de
investimentos pelo valor de património lícj_uido;
2- adição do valor de reserva de reavaliação, baixaw
do _durante o período-base, cuja contrapartida não tenha
sido computada no resultado do períodowbase;
3 - adição do valor' das provisões não dedutíveis
da determinação do lucro real, exceto a provisão para
o Imposto de Renda;
4 - exclusão do resultado positivo -da avaliação de
investimentos pelo valor de património líquido; _
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquiSição, que tenham sido computados como receita;6 --exclusão do valor, corrigido monetariamente,
das provisões adicionadas na forma do item 3, que te ilham
sido baixadas no curso de período-base."

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, -m~rri II, da Constituição, decreta:
Art. 19 A partir do exercício financeiro de 1989, períodobase de 1988, o adicion3.J de Que -trata o art. 25 da Lei n9
7.450, de 23 de dezembro de 1985, será de quinze por cento
para os bancos comerciais, bancos de investimento, bancos
de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários e empresas de arrendamento mercantil.
§ 19 As pessoas_ jurídicas referidas neste artigo deverão
recolher as antecipações previstas no art. 39 do Decreto-Lei
n• 2354, de 24 de agosto de 1987, o partir do mês de julho
que anteceder o início do exercício financeíro. O primeirO
recolhimento far-se-á em julho de 1988.
§ 29 No cálculo das parcelas de imposto, a serem recolhidas a partir do mês de julho de 1988, deverá ser observado
o disposto no art. 91' do Decreto-Lei n9 2.397, de 21 de dezembro de 1987, inclusive no _caso de o _f_Ontribuínte optar por
recolher- as- parcelas de conformidade com o estabelecido n()
art. 4• do Decreto-Lei n• 2.354, de 24 de agosto de 1987. - ·
Art. 29 Este decreto-lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposiçõ~s em contráriõ~
-- Brasília, 7 de abril de 1988; 167• da Independência e
·· 100• da República. -JOSÉ SARNEY - Mailson Ferreira
da Nóbrega.

LEI N• 5.929 DE 30 DE OUTUBRO DE 1973
Dá nova redação ao art. 27, do Decreto-Lei n~ 18, de
24 de agosto de 1966, que dispõe sobre o exercício da
profissão de Aeronauta.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1• O art. 27, do Decreto-Lei n• 18, de 24 de agosto
de 1.966 1 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 27. Para efeito de transferência, provisória ou
permanente, considera-se base do aeronauta a localidade
onde o mesmo está obrigado a prestar serviços e na qual
deverá ter domicílio.
§ 19 Entende-se como:
a) transferência provisória, o deslocamento do aeronauta de sua base, por período inferior ou igual a cento
e vinte dias, para prestação de serviços temporários, sem
mudança de domicílio, à qual retorna tão logo c_esse· a
incumbência que lhe foi conietida;
b) transferência permanente; o -deslocamento, Com
mudança de domicílio, do aeronauta de sua base, que
passa a ser outra, por período superior a cento e vinte
dias.
§ 29 No _caso de transferência provisórià, o empre~
gador é obrigado a pagar ao aeronauta, além do salário,
um adicional mensal, nunca inferior a vinte e cinco por
çento do salário recebido na base.
§ 39 Na transferência permanente, o aeronauta, além
do salário, será assegurado ó pagamento de uma ajuda
de custo, nurica inferior ao valor de quatro meses de
salário, para indenização de despesas de mudança e insta~
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lação na nov_a base, bem como o -seu transporte, por
Art. 55' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
conta da empresa, nele compreendidas e passagem e a
revogadas as disposições _em contrário.
__
_Brasília, 14 de abril de 1976; 155? da Independência e·
translação da respectiva bagagem. .
. ..
§ 49 Excetuado o pagamento de ajuda de custo, o
88' da República. -ERNESTO GEISEL - Mário Henrique
disposto no parágrafo anterior se estende aos dependenw Simonsen - Arnaldo Prieto - Paulo de Almeida Machado.
tes -do aeronauta, assim considerados pela Lei Orgânica
da Previdência Social.
LEI N' 7.238, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
§ 5" Não se incorpora à remuneração do aeronauta
Dispõe sobre a manutenção da correçã~ automática seo adicional de que trata o § 2~, cujo pagamento cessa
mestral dos salários, de acordo com o lndice Nacional
a partir da data em que o aeronauta regressa à sua base,
de Preços ao Consumidor - INPC, e revoga dispositivos
bem assim a ajuda de custo a que se refere o § 39
do Decreto-Lei n' 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 69 O aeronauta transferido, em caráter permanente,
não poderá ter outra transferência, do mesmo tipo, sem
que ocorra o interstício de dois anos.
Art. 91' O empregado dispensado, sem justa causa, no
§ 7" Ultrapassado o prazo a que se refere a letra
perío-do de 30 (trinta) dias que antecede a data de sua correção
a do § 1~", a transferência provisória será transformada salarial, terá direito à indenização adiCional equivalente a um
em permanente, ficallâo o empregador obrigado ao paga- salário mensal~-Seja ele optante ou não-pelo Fundo de Garantia
mento da ajuda de custo referida no § 39"
_
do Tempo de Serviço - FGTS.
·
.. .
Art. 2<? Esta lei entra._rá_ em vigor na data de sua publicação, .......... .....,............ ···-· ...............................
............ , ....................................................................
revogadas as disposíções eril contrario.
Bras!lia, 30 de outubro de 1973; I~' da Independência
LEI N' 6.494, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1977
e 85' da_República. -ERNESTO G; MEDICI- Júlio Barata
- J. Araripe Macedo - João Paulo dos Reis Velloso.
_Dispõe sobre os estágios de estudantes de estabeleci·
mentos de ensino superior e de ensino profissionalizante
do 2~ grau e supletivo e dá outras providências.
LEI N' 6.321, DE 14 DE ABRIL DE 1976
O Presidente da República, faço saber que o Congresso
Dispõe sobre a dedução, do lucro tributável para fins Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
de Imposto sobre a Renda das pessoas jurídicas, do dobro
Art. P As pessoas jurídicas de direito privado, os órgãos
das despesas realizadas em programas de alimentação do da administração pública e as instituições de ensino podem
trabalhador.
aceitar, como estagiários~ alunos regularme_nte matriculados
O Presidente da República, faço saber que o Congresso e-que venham freqüentando, efetivamente, cursos vinculados
à estrutura âo epsino público e partic~lar, nos níveis sllperior,
Nacional decreta e eu sanciono-a seguinte lei:
profissionalizante de 29 grau e supletivo.
Art. 19 As pessoas jurídicas poderão deduzir, do _lucro
§ 1~ O estágio somente pOderá verificar-se e·m uitidades
tributável para fins do Imposto sobre a Renda, o dobro das que tenham condições de proporcionar experiência prática
despesas comprovadamente realizadas no período base, em na linha de formação, devendo, o estudante, para esse fim,
programas de alimentação do trabalhador, previamente apro- estar ein condições de estagiar, segundo disposto na regulavados pelo Ministério do Trabalho na forma em que dispUSer mentação da presente_ lei.
o regulamento desta lei.
§ 2~ Os estágios devem propiciar a complementação do
ensino e da aprendizagem a serem planejados, executados,
§ 19 A dedução a que se refere o caput de_ste artigo não
poderá exceder, em cada exercício financeiro, isoladamente, acompanhados e avaliados em conformidade com os currícua 5% (cinco por- centor·e cuinulativameõte Com- a dedução los, programas e calendários escolares, a fim de se constituírem
de que trata a Lei n9 6~297, de 15 de dezembro de 1975, em instrumentos de integração, em termos de treinamento
prático, de aperfeiçoamento técnico-cultu_ral, científico e de
a 10% (dez por cento) do lucro tributável.
relacionam~nto l;lumano.
_
_
§ 29 As despesas não deduzidas no_ exercício firianceiro
Art. 29 O estágiO, indeperidentemente -dO aspeCto--p-rofiscorrespondente poderão ser transferidas para dedução nos sionalizante, direto e específico, -pOderá assumir a forma de
dois exercícios finanCeiros subseqüentes.
atividades de extensão, mediante a participaçãO do estudante
Art. 2~ Os programas de alimentação a que se refere em empreendimentos ou projetas de interesse social.
o artigo anterior deverão conferir prioridade ao atendimento
Art. 39 A realização do estágio dar-se·á mediante termo
dos trabalhadores de baixa renda e limitar-~se-ão ao_s_ contrade compromisso celebrado entre o estudante e a parte conce~
tados pela pessoa jurídica beneficiária.
dente, com int~_rveniência obrigatória da instituição de ensino.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho articular-se-á
_§ 1~> Os--estágios curriculares serão desenvolvidos de
com o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição -INAN, acordo com o disposto no § 2~ do art. 19 desta lei.
para efeito do exame e aprovação dos programas a que se
§ 29 Os estágios realizados sob a forma de ação comurefere a presente lei.
nit3ria eStão isentos de celebração de termo _de compromisso.
Art. 39 Não se inclui como salário-de-contribuição a parArt. 49 O estágio não criá-Vínculo empregatício de qualcela paga in natura, pela empresa, nos programas de alimen- quer natureza e_ o estagiário poderá re_ceber bolsa, ou outra
tação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
forma de contraprestação que venha a ser acordada, ressalArt. 49 O Poder Executivo regulamentará a presente lei vado o que dispuser a legislação previdenciária, devendo o
no prazo de 60
estudante, em qualquer hipótese, estar segurado contra aci(sessenta) dias.
dentes pessoais.
-
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§ J9 Encerrado o processo, o Delegado Regional do
Trabalho submeterá ao Ministro do Trabalho e Previdência
Social parecer conclusivo para decisão.
_ § 29 A de<;:isão que _concluir pela mora contumaz será
cornunícãda à-s autoridades fazendárias locais pelo Delegado
Regional do Tr~balho, sem prejuízo da comunicação que de·
o estagiário e a parte concedente do estágio, sempre com ~verá ser- feita ao MiníStro da Fazenda.
Art. 4 9 Os dire_tores, sócios, gerentes, membros de óra interveniência da instituição de ensino..
__
Art. 6"' O Poder Executivo regulamentará a presente g-ãos fiscais ou ConsultivOs, titulares de firma individual ou
lei no prazo de 30 (trinta) dias.
·
... quaisquer outros dirigentes de empresa responsável pela infraArt. 7"' Esta lei entrará em vigor na data de s_ua publi- ção do disposto no art. lÇ), incisos I e II. estarão sujeitos
a pena de detenção de um mês a urri ano ... _
cação.
_.
Parágrafo único. Apurada a infração previst"a neste artiArt. 89 Revogam-se as disposições em-_contrário.Brasília, 7 de dezembro de 197}; 156'.da Independência go, o Delegado Regional do Trabal_ho_representará, sob peria
de responsabilidade, ao Ministério Público, p·ara a instauração
e 89• da República. -ERNESTO GEISEL- Ney Braga.
da competente ação penal.
Art. 59 No caso do inciso III do art. 1'', a_empresa requeLEI N• 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964
rerá a_expedição de certidão negativa de débito salarial, a
Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorpo~
ser passada pela Delegacia Regional do Trabalho mediante
racões imobiliárias.
prova bastante do cumprimento, pela empresa, das obrigações
salariais-respectivas.
-_
_ Art. 6" Cons!dera~se salár_iº devidO, _Qara Os efeitOs deste decreto-lei, a retribuição de responsabilidade direta da emDECRETO-LEI N• 368, DE 19 DE DEZEMBRO DE presa, inclusiVe comissões, percentagens, gratificações, diárias
para viagens e abonos, quando a sua liquidez e certeza não
1968
Dispõe sobre efeitos de débitos salariais e dá outras sofram contestação nem estejam pendentes de decisão judicial.
providências.
Art. 7Ç) As infrações descritas no art. J9, incisos_! e II,
O Presidente da República, usando da atribuição que e seu parágrafo único, sujeitam a empresa infratora a multa
lhe confere o § 1~ do art. 2Ç) __do Ato Institucional n~ 5, de variável de dez a cinqüenta por cento do débito salarial, a
13 de dezembro de 1968, decreta:
ser aplicada pelo Delegado Regional do Trabalho, mediante
Art. 19 A empresa em débito salarial com s-eus empre~ o_ processo previsto nos arts. 626 é Seguintes da Consolidação
gados não poderá:
das Leis do Trabalho, sem preJuízo â"a responS3bilidade crimiI - pagar honorário, gratificação, pro labore ou qualquer nal das pessoas implicadas.
outro tipo de retribuição ou retirada a seus diretores, sócios,
Art. s~ O Ministério do Trabalho e Previdência Social
gerentes ou titulares de firma individual;
expedirá as instruções- necessárias à execução deste decreI I - distribuir quaisquer lucros, bonificações, dividendos to-lei.
ou interesses a seus sócios, titulares, acionistas-, ·ou membros
Art. 9? Este decreto-lei entrará em- vigor na data de
·
de órgãos dirigentes, fisCais ou consultivos;
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
III- ser dissolvida.
Brasflia, 19 de dezembro de 1968; 147• da Independência
Parágrafo único.__ Considera-se_e.m_débito salarial a em- e 80' da República. -A. COSTA E SILVA- Antônio Delfim
presa que não paga, 'no prazo e nas condições da lei ou do Netto - Jarbas G. Passarinho - Hélio Beltrão.
contrato, o salário devido a seu.s empregados.
Art. 2~ A empresa em mora contum_ar relativamente
LEI N• 7.711, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
a salários não poderá, além do disposto no art.__l 9 , ser favorecida com qualquer benefício de natureza fis_ç_al, tributária,
Dispõe sobre formas de melhoria da administração tributária e dá outras_ providências.
ou financeira, por parte de órgãos da União, dos estados
ou dos municípios, oU de que estes participem.
O Presidente da República,
§ 1o Consiôera:_se mora contumaz o atras_o ou sonegaFaço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancioção de salários_ devidos aos _empregados, por período igual no a seguinte lei:
ou superior a três meses, sem motívo gi-ave e relevante, excluíArt. 1~ Sem prejuízo do disposto em leiS especi3.iS, a
das as causas pertinentes ao risco do empreendimento.
§ 29 Não se incluem na proibição do artigo as operações quitação de créditos tributários exigíveis, que-tenham por obde crédito destinadas à liquidação dos débitos salariais existen- jeto tributos e penalidades pecuniárias, bem como contribuites, o que deverá ser cxpressamente_referido em documento ções federais e outr_as imposições pecuniárias ·compulsórias,
fiirnado pelo responsável legal da empresa, como justificação será comprovada nas seguintes hipóteses:
do crédito.
.
I - transferê.I};çiª .c!e_ ~omicílio para o exteriçr;
Art. 3.,._ A mora contumaz e a infr_a~ão áõ- art. 1~ serão
n- habilitação e licitação promovida por órgão da admiapuradas mediante denúncia de empregado da empresa ou nistração federal direta, indireta ou fundacional_ ou por entida~
entidade sindical da respectiva categoria profissional, pela De- de controlada direta__ ou indiretamente pela União;
legacia Regional do Trabalho, em processo sumáiio, ~ss_egu
III- registro ou arquivamento de contrato social, alterarada ampla defesa ao interessado.
çãO contratual e diStrato social perante o registro público com-

Art. s~ A jornada de atividade em estágio, a ser cum~
prida pelo estudante, deverá compatibilizar--se com o seu horário escolar e com o ho_r_áriQ_çia parte em que venha a ocorrer
o estágio.
-Parágrafo único •.. Nos períodos de féfiaS escolares, a jornada de estágio será eStabelecida de comum acordo entre
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petente, excet'o quando praticado por·microempresa, conforme Qefinida na legi"Slação de regência;

IV- quando o valor da operação for igual ou superior
ao equivalente a 5.000 (cincO -mil) Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN:
a) registro de contrato ou outros documentos em Cartó~
rios de Registro· de Títulos e Documentos;
b) registro em Cartório de Registro de Imóveis;
c)operação de empréstirriO e de financiamento junto a
instifuição financeira, ·exceto quando destinada a saldar dívidas
para com as Fazendas Nacional, estaduais ou municipais.
§ 1"' Nos casos das alíneas a e b do inciso IV, a exigência
deste artigo é aplicável às partes intervenientes.

§ 2"' Para os firis de que trata este artigo, a Secretaria
da Receita Federal, segundo normas a serem dispostas em
regulamento, remeterá periodicamente aos órgãos- ou entidades sob a responsabilidaâe das quais se realizarem os atos
menciOnados nos incisn-III e IV relação_dos cçuJtribuintes
com débitos que se tornarem definitivos na instânCia administrativa, procedendo às competentes exclusões, nos casos de
, quitação ou garantia da dívida.
§ 3" A prova de quitação previstã-neSte a"rtigó será fêita
por meio de certidão ou outm documento hábil, emitido pelo
órgão competente.
Art. 29 Fica autorizado o-Ministério da Fazenda a estabelecer convênio com as Fazendas Estaduais e Municipais
para extensão àquelas esferas de governo das hipóteses previstas no art. 19 desta lei.
Art. 39 A partir do exercício de 1989 fica instituído programa de trabalho de "Incentivo à Arrecadação d? _Dívida
Ativa da União," constituído de projetes destinados ao -incentivo da arrecadação, administrativa ou judicial, de receitas
inscritas como Dívida Ativa da União, à iniplementação, desenvolvimento e modernização-de redes e sistemas de processamento de dados, no custeio de taxas, custas e emolumentos
relacionados com a execução fiscal e a defesa judicial da Fazenda Nacional e sua representação em Juízo, em causas de natureza fiscal, bem assim diligências, publicações, pro labore de
peritos técnicoS, de êxito, ínclusive a seus procuradores e
ao Ministério Público Estadual e de avaliadores e contadores,
e aos serviços relativos a penhora de bens e a _remoção e
depósito de bens penhorados ou adjudicados à Fazenda Nacional.
Parágrafo único.- o produto dos recolhim.entQS do encargo de que trata o art. 1• do Decreto-Lei n' 1.025, de 21
de outubro de 1969, modificado pelo art. 39 do Decreto-Lei
n' 1.569, de 8 de agosto de 1977, art. Decreto-Lei n• 1.645,
de 11 de dezembro de 1978, e art. 3• do 12 do Decreto-Lei
n• 2.163, de 19 de setembro de 1984, será recolhido ao fundo
a que se refere o art. 49, em subconta especial, destinada
a atender a despesa com o programa previsto neste artigo
e que será gerida pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
de acordo com o disposto no art. 6"' desta lei.
Art. 4"' A partir do exercício de 1989, o produto da
arrecadação de multas, inclusive as que fazem parte do valor
pago por execução da dívida ativa e de sua respectiva correção
monetária, -incidentes sobre os tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal e próprios da
União, constituirá receita do fundo institUído pelo Decreto-Lei
n• 1.437, de 17 de dezembro de 1975, excluídas as transfe·
rências tributáriaS i:OristiiUciOnais--para estados, DiStiito Federal e municípios.

Junho de 1991

Art. s~ Para o melhor desempenho na administração
dos tributos federais, fica instituída retribuição adicional variável aos integrantes da carreira de que trata o Decreto-Lei
n9 -2.225, de 10 de janeiro de 1985, prevalecentes os quantitativos preVistos em seu Anexo I, para o atendimento de
cujas despesas serão também utilizados recursos do Fundo
referido no artigo anterior.
§ 19 O pagamento da retribuição adicional variáVel prevista -neste artigo somente será-devida relativamente aOs valores de multas e respectiva correção monetária efetivãme"nte
. ingressados, inclusive por meio de cobrança judicial.
§ 29 A _retribuiç3o adicional variável será atribuída em
função da eficiência individual e plural da atividade fiscal,
na forma estabelecida em regulamento.
Art. 69 O POder Executivo estabelecerá por decreto as
normas, planos, critérios, condições e limites para a aplicação
do fundo de que tratam os are. 39 e_ 49 ,- e- atá do Ministro
da Fazenda o detalhará.
._
§ 1• O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo relatório semestral detalhado relativo à aplicação desse
fundo, inclusive especificando metas e avaliando os resultados.
§ 29 Em nenhuma hipóteSe o fnc5ent1vo ou retribuição
adicional poderá caracterizar participação direta proporcional
ao valor cobrado ou fiscalizado.
- § 39 O incentivo ou retribuição adiciOnal mensal observará o limite estabelecido no art. 37, item Xlda Constituição
Federal.
Art. 7"' A receita proveniente de multas, bem assim de
juros de mora, relativa aos impostos constitutivos dos Fundos
de Participação de estados, Distrito Federal e municfpios,
são partes integrantes deles na- proporç-ão estabelecida na
Constituição Federal.
Art. 8• O inciso III do art. 8• do Decreto-Lei n' 1.437,
de 17 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a segi.iiiite
redação:
"III- receitas diversas, decorrentes de atividades próprias da Secretaria da Receita Federal; e".
Art. 9~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 10. Revogam-se o incisO II do art. 89 do Decreto-Lei n• 1.437, de 17 de dezembro de 1975, e demais disposições em contrário.
Brasília, 22 de dezembro de 1988; 167• da Independência
e_100' da República. -JOSÉ SARNEY.- MaílsonF•.cr~it"a__
da Nóbrega.

LEI N• 6.260, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1976 Institui benefícios de previdência e assistência social em
favor dos empregadores rurais e seus dependentes e dá
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1"' São instituído em favor dos empregadores rurais
e seus dependentes os benefícios de previdência e assistência
social, na forma estabelecida nesta lei.
.
§ 19 Considerà-se empregador rural, para os efeitos desta lei, a pessoa física, proprietário ou não, que, em estabelecimento rural ou prédio rústico, explore, com o concUrso de
empregados, em caráter permanente, diretamente ou através
de prepostos, atividade agroeconômica, assim entendidas as
atividades agrícolas, pastoris, hortigranjeirãs Oú a· indústria
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rural, bem como a extração de produtos primários, vegetais
ou animais.
§ 2~' Não será considerada, para os efeitos desta lei,
a eqUiparação prevista no art. 4" da Lei n'-' 5.889, de- 8 de
julho de 1973.
§ 39 Respeitada a situação dos empregadores rurais
que, na data desta lei, satisfaçam as condições estabelecidas
no § 1'-', não serão admitidos em seu regime os maiores de

sessenta anos que, após a sua vigência, se tomarem empregadores rurais por compra ou arrendamento.
Art. 29 Os benefícios instituídos por esta lei são os
adiante especificados:
I - quanto ao empregador rural:
a) aposentadoria por invalidez;
b)aposentadoria por velhice;
II- quanto aos dependentes do empregador rural:
a) pensão;
b)auxi1ioR funeral;
III- quanto aos benefícios em geral:
a) serviços de saúde;
b) readaptação profissional;
c) serviço social;
§ lQ O auxílioRfuneral, devido por morte do empregador rural, será pago a· quem, dependente ou não, houver,
comprovadamente, promovido às suas expensas o sepultamento.
__
§ 2"~ A aposentadoria por velhice será devida a contar
dos 65 (sess~nta e cinco) anos de idade.
Art. 3~ Os benefícios -pecUniários serão fixados em função da contribuição estabelecida no art. 59 , nas seg~intes bases:
I - aposentadoria por velhice ou invalidez --_valor menR
sal correspondente a 90% (noventa por cento) de lllZ (um
doze avos) da média dos três últimos valores sobre os quais
tenha incidido a contiibuição anual de que trata o art. 59 ,
arredondando-se o resultado para a unidade de cruzeiro imediatamente superior:
- II- pensão --valor correspondente a 70% (SeteO.t~ por
cento) da aposent ?ria calculada conforme o item I, arredonR
dandoRse o result. ' para a unidad_e de cruzeiro imediatamente superior;
III- auxílio-fui. al - concedido e pago nas mesmas
bases e condições vigorantes no Instituto Naciorial de PreviR
dênciaSocial (INPS).
§ 1"' Nos casos em que venha a caber a conces_são da
aposentadoria ou da pensão _no exercício de 1977, será consideR
rada como realizada, na forma do art. 59 , para efeito de cálcuR
lo, a contribuição relativa à produção do ano de 1974.
§ 29 Os valores dos benefícios em wanutenção serão
reajustados segundo m:: 11ormas que vigorarem para o reajustamento dos benefício·; a cargo do INPS.
§ 39 Os valores mensais da aposentadoria por velhice
ou invalidez não poderão. em nenhuma hipótese, ser inferia~
res a 90% (noventa por cento, do maior salário mínimo vigente
no País.
Art. 49 O direitO aoS- benefícios iõstituídOs por esta lei
fica condicionado aos seguintes prazos de carência:
I-pecuniário (art. 2',-itens I e II) -12 (doze) meses
após o pagamento da primeira contribuição, anual, desde que
efetuado o recolhimento da segunda (art. 59);
II-outros benefícios (art. 2', item Til)...:::. ·3{' (frinta)
dias após o pagamento da primeira contfibuição anual.
Art. 5~' Para custeto dos benefícios prevístós nesta lei,
fica estabelecida uma contribuição anual obrigatória, a cargo
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do empregador rural, pagável até 31 de março de cada ano,
e-C:orrespondente a 12% (doze por cento):
I -de um décimo do valor da produção rural do ano
anterior, já verldida ou avafiada segundo as cotações_ do mercadõ· e
' I I - de um vigésimo do valor da parte da propriedade
rural porventura mantida sem cultivo, segundo a última avaliação efetuada pelo Incra.
-Parágrafo único~ O valor total que servirá de base de
cálculo para a contribuição anuar devida pelo empregador
rural não será infedor a 12 (doze) nem superior a 120 (cento
-e vinte ) salários mínimos de maior valor vigente no País,
arredondando-se as frações para o milhar de cruzeiros imediatamente superior.
Art. 69 O empregador rural que entrar em gozo de aposentadoria continuará obrigado à contribuição que lhe couber,
na forma do artigo anterior, Se prosseguir na exploração da
respectiva atividade ou voltar a explorá-Ia.
Art. 1~ Os benefícios previstos nesta lei não serão concedidos ao empregador rural, ou a seus dependentes, na falta
de pagamento da contribuição devida, até que esta seja recolhida com os segui~tes acréscimos: __
I - multa de 10% (dez por cento) por ano ou fração
de atraso, calculada sobre o montante_do débito~ até o.Umite
de 50% (cinqúenta por cento) deste;
I I - juros moratórias de 1% (um por cento) ao mês e
correção monetária sobre o aludido montante.
§ 19 O débito verificado na forma deste artigo ficará
sujeito à cobrança judicial, como dívida pública, pelo mesmo
processo e com os privilégios reservados à Fazenda Nacional_.
§ 2" Não haverá incidência de (vetado) multa e __mora
quando ocorrerem condições clim_áticas adversas que comp~o
vadamente afetem _a produção.
Art; 8Q O empregador rural que perder essa qualidade
e não estiver obrigado a ingressar em outro regime de previdência social poderá permanecer filiado ao Funrural mediante
o continuado pagamento da contribuição anual, prevalecendo,
para tanto, o valor de última que haja recolhido, que não
poderá ser infeiior à contribuição mfniina de que que tratam
o art. 59 e seu parágrafo único.
Art. 99 Não será beneficiário do Funrural, ficançlo desobrigado de pagar a contribuição·nessa qualidade, o empregador rural que exercer, também, atividade diversa, em virtude da qual seja segurado obrigatório de outra entidade de
Previdência Social.
Art. 10. O d.iretor, sócio-gerente, sócio solidário, sócio
cotista que receba pro labore e sócio de indústria em empresa
de natureza agráriã ou que preste serviços dessa natureza
,-.-são segurados obrigatórios do INPS. -- _
Art. lf. O sistema previdenciário e assistencial instí__t!-:!_ído por esta lei será administrado -pelo Fundo de Assistência
ap Tiabalhador Rural - FUNRURAL, a ele se_ aplicando,
em tUdo aquilo que não o contraria, e disposto nas Leis Com R
plementares n' 11, de 25 de maio de 1971, n' 16, de 30 de
outubro de 1973 e respectiva regulamentação.
Ãrt. 12. Est·a-lCi enirai-á em vigor no dia 1"~ de janêirO
de 1976.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1975; 1549 da Independência
e 87' da República,- ERNESTO GEISEL- L. G. do Nascimento e Silva.
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II -7 (sete) representantes da sociedade civíl, sendo:
(dois) representantes dos aposentados e pensionis-

LEI N' 6.260, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1975
Institui benefícios de previdência e assistência social em
favor dos empregadores rurais e seus dependentes e dá
outras providências. (Publicada no Diário Oficial de 7
de novembro de 1975)
Retificação

Na página 14785 I' coluna, no art. 2'
Onde se lê:

III- quanto aos benefícios
Leia-se:
III- quanto aos beneficiários.

(A

ComiSsão" de Assuntos S,ociaís.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 35, DE 1991
(N' 825191, na Casa de origem)

(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
SOcial e dá outras providências.
O CongiesSó Nacional decreta:
TiTULO!
Da finalidade e dos princípios básicos
Da Previdência Social
Art. 1<? A Previdência Social, mediante contribuição,
tem por fim assegurar aoS ·seus benefiCiários m,eio.s._ indispen-

sáveis de manutenção, por motivo de incapacídade, desem~
prego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, en~r
gos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam
economicamente.
Art. 2~ A PreVidência Social rege~se pelos seguintes
princípios e objetivOs:
_
_
I -universalidade de participação nos planos previdenciáriOs;II - unifOrniidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
III - seletividade e distributividade na prestação dos
benefícios;
IV -cálculo dos benefícios consiaeranâo~se os ·salários~
de~contribuição corrigidos monetariamente;
V - irredutibilidade do valor dos benefícios_ de forma
a preservar-lhes o poder aquisitivO; -- --VI - valor da renda mensal dos benefícios substitutos
do salário-de-contrib_uição ou do rendimento do tr?balho dq
segurado não inferior ao do salário mínimo;
VII - previdência complementar facultativa, custeada
por contribuição adicional;
_
VIII - caráter democrático e descentr~.I.izado da gestão
administrativa,-coin a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em_ atividade., empregadores e aposentados.
_ _ _.
Parágrafo único. - A participação referida no inciso Vlll
deste artigo será efetiV.ãda a nível federal, e_stadual_ e muni~
cipal.
.
Art.3~ Fica instituído o Conselho _Nacional de Previdência Social- CNPS, órgão superior de deliberação colegiada, que terá como membros:
I - 4 (quatro) representantes do_Govemo Federal;
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a) 2

tas;
b) 2 (dois) representantes dos trabalhadore_s em ativi-

dade;
c) 3 (três) representantes dos empregadores.

§ 1~ Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes
serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 (dois) anos,
podendo ser reconduzidos, _de imediato, uma única vez. - § 29 Os representantes_ dos trabalhadores em atividade,
dos aposentados, dos empregadores e seus_respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações
nacionais.
-§ 39 O CNPS reunir-se-á, ordinariamente, ulna vez por
mês, por convocação de seu Presidente, não podendo ser
adiada a reunião por mais de 15 (quinze) dias se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros.
§ 4~ Poderá ser convocada reunião extraordinária por
seu Presidente ou a requerimento de _um terço de seus membros, conforme dispuser o regiinento interno do CNPS.
§ 59 As decisões do Conselho serão tomadas c_om a presença de, no mínimo, 6 (seis) de seus membros.
§ 69 As ausências ao trabalho dos representantes dos
trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do
Conselho, serão abonadas, computando-se como jornada eíetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.
§ 79 Aos membros do CNPS, eilqti3nto representantes
dos trabalhadores em atiVidade, titulares e suplentes, é assegu~
rada a estabilidade no emprego, da nomeação até_ um ano
após o término do mandato de representação, somente poden~
do ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente
comprovada através de processo judicial.
§ 8• Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social proporcionar ao CNPS os meios necessários
ao exercício de suas competênCias, para o que contará com
uma Secretaria-Executiva ao Conselho NaCional de Previdência SociaL
§ 9• O CNPS deverá se instalar no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da publicação desta Lei.
Art. 49 COmpete ao Conselho Nacional de Previdência
Social - CNPS:
I - estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões
de políticas aplicáveis-à Previdência Social;
II - participar, acompanhar e a valia r sistematicamente
-a gestão previdenciáriã;
III -apreciar -e aprovar os planos e programas da Previdência Social;
IV - apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da
Previdência Social, antes de sua consolidação na proposta
orçamentária da Seguridade Social;
V- acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas
e orçamentos no âmbito da Previdência Social;
VI --acompanhar a aplicação da legislação pertinente
à Previdência Social;
VII - apreciar a prestação de contas anual a ser remetida
ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for nec~ssário,
contratar auditoria externa;
VIII - estabelecer os valores mínimos em litígio, acima
dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador~Geral
ou do Presidente do INSS para formalização de desistência
ou transigência judiciais, conforme o disposto no art. 132; -
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IX -elaborar e aprovar seu regimento interno.
Parágrafo único.

As decisões proferidas pelo CNPS de-

verão ser publicadas no Diário Oficial da União.
Art. 5~ Compete aos órgãos governamentais:
I - prestar toda e qualquer informação necessáriá- ao
adequado cumprimento das competências do CNPS, fornecendo inclusive estudos técnicos;
II - encaminhar ao CNPS, com_ antecedência mínima

de 2 (dois) meses do seu envio ao Congresso Nacional, a
proposta orçamentária- da Previdência Social. devidamente
detalhada.
Art. 6(> O Conselho Nacional de Previdência SocialCNPS deverá indicar cidadão de notório conhe_çimento na
área para exercer a função de Ouvidor-Geral da Previdência
Social, que terá mãndato de 2 (dois) anos, sendo vedada
a sua recondução.
§ 1' Caberá ao_Congresso Nacional aprovar a escolha
do Ouvidor referido no caput deste artigo.
§ 2" As atribuições do Ouvidor~Geral da Previdência
Social serão definidas em lei especffica.
Art. 7"' Ficam instit-u-ídos os Conselh_os Estaduais e os
Conselhos MunicipaiS -de Previdência Social - respectiva~
mente CEPS e CMPS -, órgãos de deliberação colegiada,
subordinados ao Conselho Nacional de Previdência Social,
ob_s_ervando para a sua organização e instalação, no que cou~
ber, os critérios estabelecidos nesta lei para o CNPS, adaptanw
do-os para a esfera estadual ou municipal.
§ 1" Os membros dos CEPS serão nomeados pelo presidente do CNPS e os.dos CMPS, pelos presidentes dos CEPS.
§ 29 Os representantes dos trabalhadores em ativi_9ad~
e seus respectivos suplentes serão indicados, no caso dos
CEPS, pelas. federações ou
centrais sindicais, e, no caso dos CMPS, pelos sindicatos ou,
na ausência destes, pelas federações ou ainda,, em último
caso, pelas -centrais sindicais ou confederações nacionais.
§ 3"' Os representantes dos aposentados e seus respectivos suplentes serão indicados, no caso dos CEPS, pelas federações ou confederações, e, no -caso dos CMPS, pelas associações ou, na ausência destes, pelas federações.
§- 49 Os represenfántes dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados, no caso- dos CEPS, pelas federações, e, no caso~ dos CMPS, pelos sindicatos, associações
ou, na ausência destes, pelas- federações.
Art. 8' Compete aos CEPS e aos CMPS, nos âmbitos
estadual e municipal, respectivamente: I - cumprir e· faiei-cuniprir-as deHbentÇões do CNPS;
II - acompanhar e avaliar sistematicamente -a geStão
previdenciária;
III - propor ao CNPS planos e programas para a Previdência Social;
IV - acompanhar, apreciar e dar conhecimento ao
CNPS~ através de relatórios gerenciais pór este definidos, a
execuçã-o dos planos, programas e orçamentos;
V - acompanhar a aplicação da legislação pertinente
à Previdência Social;
VI - elaborar seus regimentos internos.
TÍTULO II
Do Plano de Benefícios da Previdência Social

CAPÍTULO ÚNICO
Dos Regimes de Previdência Social
Art. 9"' A Previdência Social compreende:
I - o Regime-Geral de Previdência Social;
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I I - o Regime Facultativo Complementar de Previdência
Social.
§ 1' O Regime Geral de Previdência Social - RGPS

garante a cobertura de_ todas a_s situações expressas no art.
19 desta lei, exceto a de desemprego involuritário, objeto de
lei específica.
-·
·
§ 29 O Regime Facultatiy_o Complementar de Previdência Social será objeto de lei específica.
TÍTULO III
Do Regime Geral de Previdência Social
CAPÍTULO I
Dos Beneficiários
Art. 10. Os beneficiários do Regime Gef3l de Previdência Social classificam-se como segura,dos e·- dependentes,
nos termos das Seções_ I e II deste capítulo.
SEÇÃO I
Dos Segurados
Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Sow
cial as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural
à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação
e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;
.b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviçO para
atender a necessidade transitória de substitUição de pessoal
regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas;
c) o brasileiro o_u o estrangeiro domiciliado e contratado
no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou
agência de empresa nacional no exterior;
~) aquele que Presta serViço no Brasil a missão diplOmá~
tica ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos
a elas subordinados, ou a membros dessas missões e reparti~
ções, excluídos o não~brasileiro sem residência permanente
no Brasil e o. brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição
consular;
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficia]s brasileiros ou internacionais dos
quais o Brasil seja membro efetivó, ainda que lá domiciliado
e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente
do país do domicílio;
f) o_ brasileiro ou estrangeirO domiciliado e contratado
no Brasil para trabalhar corno empregado em empresa domidliada no exterior, cuja- maioria do capital votante pertença
a empresa brasileira de capital nacional;
I I - como empregado doméstico: aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou fami1ia, no âmbito resi-dencial desta, em atividades sem fins lucrativos;
III- como empresário: o titular de firma individual urba...na ou rural, o diretor não-empregado, o membro de conselho
de administraçao de sociedade _anónima, o sócio solidário,
o sóciO de indústria e o sóciO cotista que participe da gestão
ou_receba remuneração decorrente de seu trabalho em empresª_ ur_f;l_~na ou rural;
___ IV- como trabalhador autónomo:
a) quem presta serviço de natureza urbana o~· ruraÇem
ca_ráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação _de
emprego;
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b) a pessoa física. que exerce, por· conta própria, atlvídade
económica de natureza urbana, com fins lucrativos oa: nã_o;

Parágrafo único.
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Considera-se_ empresa, para os efeitos

desta lei, autônomo e equiparado em relação a seguro que

V - como equiparado a trabalhador autónomo, além lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou.
dos casos previstos em legislação especffica:
entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diploa) a pessoa física, proprietário ou não, que explora ativi- mática e a repartição consular de carreira estrangeiras.
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independade agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais,
em·caráter permanente ou temporário, diretamente ou através dentemente de contribuições:de propostos e com auxflio de empregados, utilizados a qual~
I -semlimitedeprazo,quemestáemgozodebenefícios;
quer título, ainda que de forma não contínua;
II -até 12 (do~e) _meses após a cessação das contribui~
b) o ministro de confissão religiosa e o membro de insti~ __ ções o segurado que deixar de exercer atiVidade remunerada
tu to devida consagrada e de congregação ou de ordem_religio~
abrangida pela Previdência SoCial ou estiver suspenso ou licen~
sa, este quando por ela mantido, salvo se filiado obrigatow ciado sem remuneração;
riamente à Previdência Social em razão de outra atividade,
III- até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o
ou a outro sistema previdenciárió, militar ou- civil, ainda que segurado acometido de doença de segregação compulsória;
na condição de inativo;
·· IV- até 12 (doze) meses após o livramento do segurado
c) o empregado de organismo oficial intern~_cional ou retidQ ou recluso;
_
estrangeiro em funC:iOD.amento no Brasil, salvo quando caber- _ V- até J {três) _meses após o licencia111ento, o segurado
incorporado às Forças Armadas para prestar· s-erviço militar;
to por sistema próp-rio de previdência social;
VI- até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições,
d) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, o segurado .facultativo.
ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto
f 19 O prazo do inciso II será prorrogado para até 24
por sistema de previdência social do país do domicílio;
(vinte e quatro) meses se o segurado já tiver- pãgo rilais de
VI- como trabalhador avulso: quem presta, a diversas 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção
empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza ur- que acarrete a perda da qualidade de segurado.
bana ou rural definidos no Regulamento;
- § 29 Os prazos do inciso II ou do§. 19 serão acrescidos
VII - como segurado especial: o produtor, o parceiro, de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde
o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro; -6'pescador que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio
artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atiVidades, indiw do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
vidualmente ou em regime de economia fãiriiliar, ainda que
§ 39 Durante os prazos deste artigo, o segurado coocom o auxHio eventual de tercei(OS, bem corno seus respectivos serva todos os seus direitoS perante a: Previdência SociaL
cônjuges ou companheiros e, filhos maiores de 14 (quatorze)
§ 49 A perda da qualidade de segurado ocorrerá no
anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprova- dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano-de Cusdamente, com o grupo familiar respectivo.
teío, da Seguridade Social para recolhimento da contribuição
§ 1~ Entende-se como regime de economia familiar a referente ao mês imediatamente fioste:rior ao do final dos
atiVidade em que o trabalho dos membros da família é indis- prazos fixados neste artigo e seus parãgrafos:
pensável à própria subsistência e é exercido em condições
de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de
SEÇÁO II
empregados.
---fiOs Dependentes
§ 29 Todo aquele que exercer, concornitanteJ?.ente,
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previmais de uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral
de Previdência Social é obrigatoriamente filiado em relaÇãO dência Soc_ial, na condição de dependente do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o fiJho,
a cada uma delas.
Art. 12. O serViâor civil ou militar da UniãO, doS esta- de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou
inválidos;
dos, do Distrito Federal dos municípios, bem como o das
II -os pais;
respectivas autarquias e fundações, é excluído do Regime GeIII -o innão, de qualquer condição, menor de 21 (vinte
ral de Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde
e um) anos ou inválido;
que esteja sujeito a siSierna·pr-õptio--de previdência sodal.
IV- a pessoa designada, menor de 21 (vinte e um) anos
Parágrafo único. - caso este servidor ve~ha a ~ercer,
concomitantemente, uma ou mais_aüvidades abrangidas pelo ou maior de 60 (sessenta) anos ou inválida.
§ 19 A existência de dependentes de qualquer das clasRegime Geral da Previdência Social, torna-se-á segurado ~brises deste artigos exlui do direito às prestações os das classes
gatório em relação a essas atividades.
_ ____ -~.
~- __
se-guintes.
Art. 13. E segurado facultativo o maior de 14 (qua§
29
Equiparam-se
a
filho,
nas
condições
do
inciso
I,
torze) anos que se filiar ao Regime Gei'al de Previdência
Social, mediante contribuição, desde que não incluído nas mediante declaração segurado: o enteado; o menor que, por
determinação judicial, esteja sob a sua guarda; e o menor
disposições do art. 11.
que esteja sob sua tutela e não possua condições suficientes
Art. 14. Consideram-se:
sustento e educação.
I - empresa- a firma-ifidividual ou sociedade que assu- para o próprio
§ 39 Considera-se companheira ou companheiro a pesme o risco de atividade econômica__ urb_an_a ou rural, com fins
lucrativos ou não, bem como órgãos e entidades da admiriis- soa que, sem ser casada, mantém união estáv_el com o segurado
ou com a segurada, de acordo com o § 3" do art. 226 da
tração pública direta, ou fundacional;
Constituição
Federal.
II- empregador doméstico - a pessoa ou família qu~
§ 4 9 A dependência económica das pessoas indicadas
admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empreg~do
no fuciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.
doméstico.
c-
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SEÇÃO III
Das Inscrições

Art. 17. O Regulamento disciplinará a form-a-de inscrição do segurado e dos dependentes.
§ 19 Incumbe ao segurado a incrição de seus dependentes, que poderão promovê-la se ele falecer sem tê-la efetivado.
§ 29

O cancelamento -da inscrição--do -cônjuge-Se processa em face _de separação judicial ou divórcio sem direito
a alimentos, Certidão de anulação de casamento, certidão de
_
óbito ou Sentença judicial, transitada em Julgado-:
§ 3"' A Previdência Social poderá emitir identificação
específica, p"ãra os segurados referidos nos inCisoS III, IV,
V, VI e VII do art. 11 e no art. 13 desta lei, para produzir
efeítás ·exclusivamente perante ela, inclusive com a finalidade
de provar·a filiação.
-

CAPÍTULO II
Das Prestações em Geral
SEÇÃO I
Das Espécies de Prestações
Art. 18. O Regime- Geral de Previdência Social compreende as seguint~s_ prestações, devidas inclusive em razão
de eventos decorrentes de acidentes do trabalho, expressas
em benefícios e ·serviços:
I - quanto ao segurado:
a) aposentadoria por inalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de serviço;
d) aposentadoria especial;
e) auxílio-doença;
f) salário-família;
g) salário-maternidade;
h) auxílio-acidentes;
i) abono de permanência em serviço;
I I - quanto ao dependente:
a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão;
III -quanto ao segurado e dependente:
a) pecúlios;
b) serviço social;
c) reabilitação profissional.
§ 1" Só poderão se beneficiar do auXI1io-acidente e das
dipOsfções·espediiis relativas a acidentes do trabalho os segurados e respectivos dependentes mencionados_ nos incisos I, VI
e VII do art. 11 desta lei, bem como aos presidiário"s- que
exerçam atividades remuneradas."
§ 2 9 O apOsentado pelo Regime Geial de Previdência
Sociã1 que permanecer em atiV1dade sujeíia a este regime,
ou a ela retornar, somente tem direito ã reabilitação profissional, ao auxüio-acidente e aos pecúlios, não fazendo jus
a outras prestações, salvo as decorrentes _de sua condição de
aposentado, observado o disposto no art. 122 desta lei.
Art. 19. Acidente do trabalho é o que:· ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do
trabalho_dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta
lei, provocando lesão coporal ou perturbação funcional que
cause a morte ou a perda ou reduçã.o, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
§ 19 A empresa é responsável pela adoção_e uso das
medidas coletivas e individUais de proteção e segurança da
1saúde do trabalhador.
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§ zo Constitui contraVenção penã.J, punível com multa,
deixar a empresa de cumprir as norma:s de segurança e higiene
do trabalho.
§ 3° É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto
a manipular.
§ 4" O Ministério do_ Trabalho e da Previdência Social
fiscaiizaiá e os sindicatos e entidades representativas de classe
acompanharão o fiel cumprimento do diSPosto nos parágrafos
anteriores, conforme dispuser o regulamento.
Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do_ artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:
I - doença profissional, assim entendida a produzida ou
desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar e determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
I I - doença do trabalho, assim entendida a adquirida
ou desencadeada em função de condições especiais eln que
o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente,
constante da relação mencionada no inciso· I.
§ 1" Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;
b) a inerente a grupo etário;
c) a que não produza iilcapéiddade laborativa;
d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante
de região em que se desenvolva, salvo comprovação de que
é resultante de exposição ou contato direto determinado pela
natureza do trabalho.
§ 29 Em caso exepcional, constatando-se que a doença
não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo
resultou das condições especiais em que o trabalho é executado
e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social' deve
considerá-la acidente do trabalho.
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do_ trabalho, para efeitos desta lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha
sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte
do s_egurado, para redução ou perda da sua capacidade para
o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médida para
a -su~ recuperação;
I I - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em conseqüência de:
a) ato de agressão, sabotagem._ ou terrorismo praticado
por terceiro ou companheiro de trabalho;
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada com o trabalho;
c) ato de imprudência,_ de negligência ou de impt~rícia
de terceirO ou de companhe"iro de trabalhq;
d) ato de pessoa privada do uso-·da razão;
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;
III- a doença proveniente de contaminação acidental
do empregado no exercício de sua atividade;
IV- o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora
do local_e horário de trabalho:
a) na execução de 'ordem ou na realização -de serviç_o
sob a autoridade da empresa;
b) na prestação espontênea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar provento;
c) em viagem a serviço da empre~a, inclusive para estudo
quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor
capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de
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locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segu-

rado;
d) no percurso "cta residên_cia para o local de trabalho
ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção,

inclusive veículo de propriedade do segurado.
§ 19

Nos períodos__ d_estinados a refeiÇão ou descanso,

ou por- ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado
é considerado no exercício do trabalho.
§ 2P Não é conside~:ada agravação ou coiiÍplicação de-acidente do trabalho a lesão, resultante de acidente de outra
origem, se associe ou se supcrponha às conseqüências do anterior.
Art. 22. A empresa deverá comunicar o acidente do
trabalho à Previdência Social até o 1"' (primeiro) dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso __de morte, de imediato; à
autoridade competente, sob_ pena de multa variável entre o
limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição,
sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência SOcial.
§ 1<:> Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como
o sindicato a que corresponda a sua categoria.
__
§ 2' Na falta de comunicação por parte da empresa,
'podem formalizá-la o próprio acidente, seus dependentes, a
entidade sindical competente~ o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo ne_stes casos o prazo previsto neste artigo.
. _- ~- .
§ 39 A comunicaÇão a que se refere_ o §_ 2"' _exime a
empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do
disposto neste artigo.
_ _~~ __
§ 49 Os sindicatos e entidades representativas de classe
poderão acompanhar a cobrança, pela Previdência Social, das
multas previstas neste artigo.
Art. 23. Considera-se como dia do acidentet no· caso
de doença profissional ou do trabalho, a data do Início da
incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual,
ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em -que-ror
realizado o diagnóstico, valeifdo para este efeito o que ocorrer
primeiro.
- --
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Art. 26. Independe de carência a comcessão das seguintes presta_ções:
I - pensão por morte, auxt1i0-reclusáo, salário-família,
salário-maternidade, auxílio-acidente a pecúlios;: I I - auxílio-doença e aposentadia por invalidez nos casos
de acidentes de qualquer natureza ou causa e de doença profissionaJ ou do trabalho, sinal ou bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regi"me Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em _lista eláborada pelos Ministérios da Saúde e- do
Tiabalho e da Previdência Social a cada três anos, de acordo
com critérios de estigma, deformação inlltilação, deficiência,
ou ·outro fatpr que _lhe confira especificidade e gravidade que
mereçam tratamento particularizadO; - III- os benefícios cOncediQ.oS- na forma do inciso I do
art. 39, aos segurados especiais referidos no ·inciso VII cfo
art. 11 desta lei;
·
_IY_- serviço social;
V -_re.'lbilitação profissional.
Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão
_
.
consideradas as contribuiÇQes;
I -referentes ao perfodo a partir da data da filiação
ao Regime Ge"rãl de Previdência Social, no caso dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos referidos no incisos I e
VI do art. 11;
I I - realizadas a contar da data do efetivO pagamerito
da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas
para este fim as contribuiçõeS recOlhidas com atraso ref~rentes
a competências anteriores,- iio caso dos segurados referidos.
nos indsos II, III, IV, V e VII, este enquanto contribuinte
facultativo~ do art. 11 e n~ art. 13 desta lei.
SEÇÁO III
Do Cálculo <!o Valor dos Benefícios

SUBSEÇÃOI
Do Sulário-de-benefício

Art. 28. o valor benefício de prestação continuada, inclu;dve o regido por norma especial, exceto o salário-famüiã
e o salário-maternidade_, será calculada com base no _salário
de benefício.
- ----- - --- -- § 1<:> Quando o benefício for decorrente de acidente do
trabalho, considerar-se-á, ao invéS- do salãiió _de beflêfício
SE~ÃO II
calculado de acordo com o disposto nesta subseção~ o -salário
Dos Períodos de Carênc~
de contribuição vigente no dia- do acidente se mais vantaj"oso,
Art. 24. Período de carência é o número mínimo de al'licando-se'lhe o disposto no§ 2' do art. 29.
·
contribuições mensaiS í.tidispensáveis para qué o beneficiário
§
2'~ Entende-se como salário de contribuição vigenfe
faça jus ao benefício~ -cOnsideradas a partir do transcurso do
·
-- no dia do acidente o contratado para ser pago por mês, dia
primeiro dia dos meses de suas competências.
Parágrafo único. Havendo perda de qualidade de segu~ ou hora, no mês do aciçlente, que será multiplicado por trinta
rado, as contribuições· anteriores a essa data só serão cóinpu- quando diário, ou por duzentos e quarenta, quando horário,
tadas para efeito -de carêlic1a-depois que o·segurado, contar, para corresponder ao valor mensal que servirá de base_ de
cálculo para o benefício.
a partir da nova filiação à previdência ·social, com no mínimo,
§ 3° Quando a jornada de trabalho não for de oito horas
1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o
cumprimento da carência definida para o benefício· a ser regue- diãrias, será adotada, para fins do disposto no parágrafo anterior, a base de __ cálculo a ela co~espondente.
rido.
§ 4~ QUando, entre o dia do acidente d_o trÇtbal}J.o ~-
Art. 25. A concessão das prestações pecuOiáruas' dõRegime Geral de Previdência Social depende dos seguintes a data do início do benefício, ocorrer reajustamentO pofdissfdio coletivo ou alteração do salário mínimo, o be-nefício deverá
períodos de carências, ressalvado o disposto n_o art. 26:
se iniciar t~mbém côm a -reTida mensal-reajustada-,--nos mesmos
I~ auxilio-doença e aposentadoiiapóYfva1làez: 12 (doíndices deste ou de acordo com a pOlítica salarial.
ze) contribuições mensais; ·
Art. 29. O salário de benefício consiste na média aritméII- aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo
de serviço, aposentaria especial e abono de permanência em tica simples de todos os últimos salários de _contribuição dos
meses 4nediatamente anteriores ao do afastamento da ahiriserviço:· 180 (cento e oitJ~nta) contnõuições mensais.
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dade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo
de 36 (trinta c seis), apurados em período não superior a
48 (quarenta e oito) mesesr
§ 1"' No caso de aposentadoria por tempo de serviço,
especial _o por idade, contando o segurado com menos de
24 (vinte. e quatro) contribuições no período máximo citado,
o salário de benefício corresponderá a 1/24 (um vinte e_quatro
avos) da soma dos salários de contribuição apurados.
§ 2" o valor âo salário de benefício não será inferior
aode um salário- mínimo, nem superior ·ao· d6 Iírlüte máximo
do salário de contribuição na data de início do benefício.
.
§ 39 Serão conside~9os para o cálculo do salário de
benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades,
sobre os quais tenha incidido contribuição previdenciáriã":
§ 49 Não será considerado, para o cálculo do salário_
de benefício, o aumentó dos salários de contribuição que exceder o limite legal_, inclusive o voluntariamente concedido nos
36 (trinta e seis) meses- imediatamente anteriores ao início
do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho,
resultante de promoção regulada por nortnasgernis da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sent~v-ça normativa ou de reajustamento salarial obtido. pela categoria respec,
~ - ~ -- ,
-- -- --- -tiva.
§_59 Se, no período básico de cálculo, o .segurado tiver
recebido benefícios_ pot incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário de contribuição, no período,
o _salário de benefício que serviu de base para o cálculo da
renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em g-era], não podendo ser inferior ao valor de 1 (um)
salário mínimo:
Art. 30. No_ caso de remune.r~ção variável, no todo qu
em parte, qualquer que seJa a causa da variação, o valor
do benefíCio de prestação continuada decorrente de acidente
do trabalho, respeitado o percentual respectivo, será cal~~_lado
com base na média a'ritm·éticii -siniples:
I - dos 36 (trinta e seis) maiores salários de contribuição
apurados em período não superior-a 48 (quarenta e oito)
meses imediatamente anteriores ao do acidente, se o segur~do
contar, nele, mais de 36 (trinta e seis) contribuições;
- II - dos_ salários de contribuição compreendidos nós 36
(trinta, e seiS) meses imediatamente anterioreS 3o ctO acidente
ou no período de que trata o indsó I, conforme maís vantajoso,
se o segu~ado contar c.o.m ~6 (tr}nta .e -seis) ou J;llenos contribuições nesse período.
Art. 31. Todos os salários de contribuição computados
no cálculo do valor do benefício serão ajustados, mês_ a mês,
de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística -·JBGE, referente ao
período decorrido a partir da data de competência do salário
de contribuição até a do início do benefício, de modo a preservar os seus valores reais.
Art. 32. O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com
base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no perfodo
básicO de cálculo, observado o disposto no art. 29 e as normas
seguintes;
I -quando o segutàdo satisfizer, em relação a cada
atividade, as condições do benefício requerido, o salário de
benefício será calculado com base na solha d_os respectivos
salários de contribuição;

Quinta-feira 27 3777

II- quando não se verificar a hipótese do inciso anterior,
o salário de benefício corresponde à soma das seguintes par-

celas:
a) o salário de benefício calculado com base nos_ salários
de contribuição das ati vidades em relaÇão às -qUaíS- são atendidas as condições do benefício requerido;
b) um percentual da média do salário de contribuição
de ca~a uma das demais atividades, _equivalente à relação
entre o número de- in~ses completo de contribuição e os do
peiiodo de carência do benefício requerido;
III- quando se tratar de benefício por tempo de serviço,
o perc.entual da alínea bdo_ inciso II será o resultante da relação
entre os anos completos de atividade e o número de anos
de serviço considerado para !! concessão do benefício.
- § 1'~ O dispOstO neste artigo não_ se aplica ao segurado
que, em -obediênci;;l.ao_ limite _máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomi- : __ --- tantes.
_ " -=--§ 2o Não se aplica o disposto neste artigo aO s~gurado
que tenha sofrido redução do salário de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo dess~ salário.

SUBSEÇÃO II
Da Renda Mensal do Benefício
Art. 33. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário dç contribuição ou o ·rendimento do trabalho do_ s_egurado não terá valor inferior ao
do salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do
saláriode_contribui_ção, ressalvado o disposto no art. 45 desta
lei.
Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício do segurado empregado e trabalhador avulso, serão contados os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa,
sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis.
.
. _ -~ ...
--Parágrafo único. Para os demais segurados, somen!e
serão computados os salários de contribuição referentes aos
meses de contribuições efetivameilte recolhidas.
Art. 35. Ao segurado empregado e ao trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão
do benefício pleiteaQo, mas--não possam compro-var o Và.lor
dos seus salários de contribuição no período básico de cálculo, _
será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta
renda ser recalculada, quando da apresentação de prova dos
salários de contribuição.
. __ _ . , .
Art. 36. Para_ -segurado empregado e ao trabalhador
avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado mas não possam comprOvar a valoi
dos seus salários de contribuição no período básico de cálculo,
será concedido o ben·efício de valor mínimo, devendo esta
renda ser recalculada, quando da apresentação de prova dos
salários de contribuição.
. ..
Art. 37. A renc(a mensal inicial, recalculada de acordo-com o disposto nos arts. 35 e 36, deve ser reajuStada como
á. dos benefícios coresp-ondentes com_ igual data de início e
substituirá, a partir da data do requerinlento de revisão do
valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então.
Art. 38. Sem prejuízo do dísposto nos arts. 35 e 36,
cabe à Previdência Social manter cadastro dos segurados com
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todos os informes necessários para o cálculo da renda mensal
dos_ benefícios.
Art. 39. Para os segurados especiais referidos no incisá
VII do art. 11 desta lei, fica garantida a concessão:
I - de ap0sentadoria por idade ou por inValidez, de
auXIlio-doença, de auxHio-reclusão ou de pensão, no valor
de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove __o exercício
de atividade rural, ainda que_ de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício,
igual ao número de meses .correspondentes à caréncia do benefídO-req uerido; ou
-II - dos benefícios especifiCados nesta lei, observado_s
OS crité[IOS- e--a:--fõi"ma de -cálculo estabe_Iecidos,_dçsde que
contribuam facultativamente para a Pi:evidência Social, na
forma estipulada no Plano de Custeio da Segurida_d~ Social.
Art. 40. É devido abooo_an_ual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que durailte o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acide-nte ou .aposentadoria, pensão por
morte ou auxniO-reclusão.
Parágarafo únicó.
ttbono anual será calculado, no quê
couber, da mesma forma que a Gratifiéã.Ção-de Natal dos
trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do
benefício do mês de dezembr9 de cada ano.

-o

SEÇÃO IV
Do Reajustamento do Valor dos Benefícios
Art. 41. O reajustamento dos valores de benefícios obedecerá às seguintes normas:
I - é assegurado o reajustamento dos benefício.s para
preservar-lhes, em- caráter permanente, o valor real da data
de sua concessão;
I I - os valores dos benefíCiOS-em-manutenção serão reajustados, de acordo com suas respectivas datas de início, ·com
base na variação integral do INPC, calculado pelo IBGE,
nas mesmas épocas em _que o _salário mínimo for alterado,
pelo índice da cesta básica ou-_
substituto eventual.
§ 19 O disposto no inciso __II poderá ser alterado por
ocasião da revisão da política salarial.
§ 2' Na hipótese de se constatar perda de poder aquisitivo com a aplicação do disposto neste artigo, o Conselho
Nacional de Seguridade Social - CNSS, poderá propor um
reajuste extraordinário para recompor esse valor, sendo feita
igual recomposição das faixas e limites fixad_os para os salários
de contribuição.
_
§ 39 Nenhum benefício reajustado poâerá exceder o limite
máximo do salário de benefício na data do reajustamento,
respeitado os direitos adquiridos.
§ 4' O benefícios devem ser pagos até o 10' (décimo)
dia útil do mês seguinte ao de sua competência, po"dendo
O CNPS reduzir este prazo. _ .
§ 59 O primeiro pagamento de renda mensal do benefício será efetuado até 45 (quarenta e cinco) dias após a data
da apresentação, pelo segurado, da documentação necessário
à sua concessão.
_
§ 69 O pagamento de parcelas relativas a benefícios,
efetuado com atraso por responsabilidade da Previdência Social, será atualizado de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, verificado no período
compreendido entre o mês em que deveria ter sido pago e
o mês do efetivo pagamento.
-
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SEÇÃOV
Dos Benefícios
SUBSEÇÃO I
__
Da Aposentadoria por Invalidez
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao
segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para
o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e serlhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
§ 19 A concessão de_ aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante
exame_ médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo
o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico
de sua_ confiança.
§ 2• A doença ou lesão de que o segurado já era portador
ao filiar-se ao Regime Geral da Previdê11_cia Social não lhe
conferirá o direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando
a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento des_sa 9oença ou _lesão.
Art. 43. A aposentadoria por irivalidez será devida a
pártir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos§§ 1', 2• e 3• deste artigo.
§ 1o Concluindo a perícia médica inicial pela existência
de incapacidade total e defiriitiva para o- ffabalho, a aposentadoria por invalidez, quando decorrente de acidente do trabalho, será concedida à partir da data em que o auxílio-doença
deveria ter início, e, nos demais casos. será devida:
a) ao segurado empiegado ou empresário, defilíidos noart. 11 desta lei, a contar do 16' (décimo sexto) dia do afasta.m~~t9 d_a_ativí4_3:de o_u a partir da data da entrada do requerimento, se entre o afastanlento e _a entrada do requerimento
decorrerem mais de 30 {trinta) dias;
·
··· ·
b) ao segurado empregado doméstico autónomo e eq_uipa,rado, trabalhador avulso, segurado especial ou facultativo,
definidos nos arts. 11 e 13 desta lei, a contar da data do
início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento,
se entre essas datas decorrerem mais de 30 (trinta) dias.
§ 2' Durante os primeiros 15 (quinzer dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá -à empresa
pagar ao segurado empregado o salário ou, ao segurado-em--- - presário, a remuneração-. - - § 39 Em caso de doença de segregação compulsória,
a aposentadoria por invalidez independerá de ãuXI1ió-doença
prévio e de exam~ médic_9-pericial pela Previdência SOcial,
sendo deyida a partir da data da segregação.
Art. 44. A aposentadoria por invalidez, observado dis·
posto na Seção III deste capítulo, especialmente no art. 33,
consistirá numa renda mensal correspondente a:
a) 80% (oitenta por cento) do salário de benefício mais
1% (um por cento) deste, por grupo de 12 (doze) contribuições, não podendo ultrapassar 100% (cem por cento) do salário de benefício; ou
b) 100% (cem por cento) do salário de benefício ou do
salário-de-cqntribuição vigente no dia do acidente, o que for
mais vantajOSO, caso o benefício seja decorrente de acidente
do trabalho. .
§ 1' N<LGáiculo do acréscimo previsto na -alínea adeste
artigo, será cônsiderado como período de contribuição o tempo em que o segurado recebeu auxílio-doença ou outra aposentadoria por invalidez.
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a) da data do desligamento do emprego, quando reque§ 2~ Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo
de auxflio-doença, o valor da aposentadoria por irivalidez será rida até essa data ou até 90 (noventa) dias depois dela; ou
b) da data do requeriniénto, quando_ mi_o_bouver desligaigual ao do auxílio-doença se ~sl~_,_ por força de reajustamento,
mento do emprego ou quando for requerida após o prazo
for superior ao previSto rieste artigo.
Art. 45. O valor da aposentadoria por irivalidez do segu- previsto na alínea a;
II - para os demais seguradOS 1 da data da entrad_i,i do
rado que necessitar da assistêQ.cia pe-rmanente de outra pessoa
requerimento.
_
será acrescido de 25% (vinte e_ctncb por cento).
Art. 50. A aposentadoria por idade, observado o disposParágrafo único. O acréscimO de que trata este artigo:
a) será devido ai:o_çiji_ que o valor da aposentadoria atinja to na Seção III deste capítulo, especialmente no art. 33,_ consistirá numa renda mensal de_70% (setenta por cento) do salário
o limite máximo legal;
-b) será recalculado quando Obenefício qu-e lhe deu origem de benefício, mais 1% (um por cento) deste, por grupo de
12 (doze) contribuiç_ões, não podendo ultrapassar· tOO% (cem
for reajustado;
c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorpo- por cento) do salário rle benefício.
Art. 51. A aposentadoria por idade pode ser requerida
rável ao valor da pensão.
Art: 46. O aposentado podttValidez que retornar volun~ pela empresa, desde que o segurado empregado tenha cumtariamente à atividade terá sua_aposentadoria automaticamen~ prido O período de carência e completado 70 (setenta) anos
de ida'de, se do sexo masculinº, ou 65 (sessenta e cinco)_ anos,
te cancelada, a partir da data de retorno.
Art. 47. Verificada a reCuperação da capacidade de tra~ se do sexo feminino, sendo cumpulsória, caso em que será
balho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte garantida ao empregado a indenização prevista na legislação
trab'!lhista, considerada como data da rescisão do contrato
procedimento:
I - quando a reç_uperação ocorrer dentro de~ (dnco) -âe trabalho a imediatamente anteriór-à do início da aposenanos, contados da data do in(ç_io_ da aposentadoria por invali~ tadoria.
dez ou do auxílio-doença que a ante<;edeu _sem interrupção,
o benefício cessará:_-~ . . . · -· _• _SUBSEÇ.ÃO III
a) de imediato, para o segurado empregado que tiver
Da Aposentadoria por Tempo de ServiÇO
direito a retomar à função que desempenhava na empresa
Art. 52. A aposentadoria por tempo de serviço será
quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capaci- devida, cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado
que completar 25 (Yinte e cinco) anos de serviço, se do sexo
dade fornec:ido pela Previdência Social; ou
b) após tantos m.eses quantas forem os anos de duração feminimo, Ou 30 (trinta) anos, se do masculino.
Art. 53. A aposentadoria por tempo de serviço, obserdo amo1io_-doença ou da aposentadoria por invalidez, para
vado o dis~osto na Seção III deste capítulo, especialmente
os demais_segUrados,
-··
I I - quando a recupeiação for parcial, ou ocorrer.8.pós no art. 33, consistirá riuma renda mensal de:
I - para a mulher: 70% (setenta por cento) do salário
o período do inciso-I, ou aip~ quando o.segurado for decla~
rado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habi- de benefício aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, mais 6%
tualmente exerci_a, a aposentadoria será mantida, ~em prejuízo (seis por cento) deste, para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% (cem por cento) do salário de
da volta à atividade:
-·
a) no seu valor integral, durante 6 (se_is) meSe$ contados beneficio aos 30 (trinta) anos de serviço;
II - para o homem: 70% (setenta por cento) do salário
da data em que for verificiidã a recuperação da capacidade;
b) com rJOdução de SQ% ( cinqüenta por cento), no período de benefício aos 30 (trinta) anos de serviço, mais 6% (seis
por cento) deste, para cada novo ano completo de atiVÍdade,
seguinte de 6 (seis) meses;
c)_com redução de 75% (setenta·e- cinco pór Céfito), tam- até o máximo de 100% (cem por cento) do salário de benefício
bém por igual período de 6 (seis) meses, ao término do qual aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço.
A~. 54. A data do início da aposentadoria por tempO
cessará definitivamente ..
de serviço será fixada da mesma forma que a da aposentadoria
por idade, conforme o disposto no art. 49.
SUBSEÇÃO II
Art. 55. O tempo de serviçp será comprovado na forma
Da Aposentadoria por Idade
estabelecida no regulamento, compreendendo, além do corArt. 48. A aposentadoria .por idade será devido ao segQ- respondente às atjvi_dades de qualquer das categorias de segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar rados de que trata o art. 11 desta lei, mesmo que anterior
65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou 60 (sessen- à perda da qualidade de segurado:
I - o _tempo de serviço militar, inclusive o voluntário,
ta), se mulher, reduzido_s esses limítes- para 60 e 55_ an.os de
idade para os trabalhadores rurais, respectivaMente homens e o previsto no § 1" do arf. 143 da Constituição Federal,
e mulheres, referidos na alínea a do inciso I e nos incisos ainda que anterior à filiação ao Regime Geral de Previdência
.
IV e VII do art. 11.
Social, desde que rião tenha sido contado para inativídade
Parágrafo único. A comprovação de efetivo exercício remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço
de atividade rural será feita com relação_ao_s meses imediata- público;
mente anteriores ao requerimento do benefíCiO, mesmo ·que
II - o tempo intercalado em que esteve -em gozo de
de forma descontínua, durante período igual ao da carência auXIlio-doença ou aposentadoria por invalidez;
do benefício, ressalvado o disposto no inciso II do art. 143.
III.- o tempo de contribuição efetuado como segurado
Art. 49. A aposentadoria por idade será devido:
facultativo, desde que antes da vigência desta lei,
I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a
IV -o tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
partir:
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tenha sido contado para a inatividad.e remunerada nas Forças
Armadas ou apose-ntadoria no serviço público.
V - o tempo de contribuição efetuado por segurado
depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que
o enquadrava no art. 11 desta lei.
§ 1• A averbação de tempo de serviço durante o qual
o exercício da atividade não determinava filiação obrigatória
ao anterior Regime de Previdéncia Social Urbana só será
admitida mediante o recolhimento· das contribUIÇões correspondentes, conforme dispuser o regulamento, observado o
disposto no § 2•.
·
§ 2• O tempo de serviço do segurado trabalhador rural,
anterior à data de início de vigênCia desta lei, será comp-utado
independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme
dispuser o regulamento.
_
___
§ 3• A comprovação do tempo de serviço para os efeitos
desta lei, inclusive mediante jU:Stffica-çãO-cadministrativa ou
judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito
quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal salvo na ocorrência
de motivo de força maío~i-ou caso fortuito, conforme disposto
no regulamento.
Art. 56. O professor após 30 (trinta) anos, e a professora
após 25 (vinte e cincorânos de efetivo ex.ercício em funções
de magistério poderão- aposentar-se por tempo de serviço,
com renda mensal correspondente a 100% (cem por cento)
do salário de benefício, observado o disposto na Seção III
deste Capítulo.
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SUBSEÇÁOV
Do Auxílio-Doença

Art. 59. O auXI1io-doença será devido ao segurado que,
havendo cumprido, quando for o caso •. o período de carência
exigido nesta lei, ficar incapacitado para o se_u trabalho ou
para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos.
Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime qeral de Previdência Social
já portador da doença ou da lesão invocada cofio causa parao benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo
de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
Art. 60. O auxílo-doença será de_yido ao segurado empregado e empresário-a ·contar do 16~ (décimo sexto) dia do
afa_s~amento da atividade, e no caso dos demais segurados,
a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele
permanecer incapaz.
§ lo:> Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta} dias, o auxílio-doença será devido
a contar da data da entrada do requerimento.
§ 2~ O disposto no § 19 não se aplica quando o auxílio_doença _f~~=9~~()!r~ente 4~ -~c_i?eqt~ do_tr~b_alh~.
§ 39 Durante os primeiros 15 (quinze) dias consecutivos
ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário
integral ou, ao segurado empresário, a sua remuneração.
§ 4' A empresa que dispuser de serviço médico, próprio
ou em convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono
das faltas correspondentes ao período referido no § _3 9 , somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previ_dê_ru:iª Sodal quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze)
SUBSEÇÁO IV
dias._
Da Aposentadoria Especial
Art. 61. O auxílio-doença, observado o disposto na SeArt. 57. A aposenradoria especial será devida, uma vez
cumprida a carência exigida nesta lei, ao·segurado que tiver ção III deste capítulo, especialmente no art. 33, consístirá
trabalho durante 15 (quinze), 20 (vinte) óu 25 (vinte c cinco) numa renda mensal corespondente a:
a) 80% (oitenta por cento)' do salário de benefício, mais
anos, conforme a atividade profissional, sujeitO a condições
I% (um porcento) deste, por grupo de 12 (doze) contribuições
especiais que prejudiquem a saúde o a íntegridade_fíSica-.-§ 1' A aposentadoria especial, observado o disposto na não podendo ultrapassar 92% (noventa e dois por cento) do
Seção III deste capítulo especialmente no art. 33, consistirá salário d,e benefício; ou
b) 92% (noventa e dois por cento) do salário de benefício
numa renda mensal de 85% (oiten.ta e éifico por cento) do
salário de benefício, mais 1% (um por cento) deste por grupo Ou do salário de contribuição vigente no dia do acidente,
de 12 (doze) contribuições, não podendo ultrapassar 100% o que for mais vantajoso caso- o benefício seja decorrente
de acidente do trabalho.
(cem por cento) do salário de benefício. ·· ·
§ 2• A data de início do benefício serã fixada da mesma
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusforma que ·a da aposentadoria por idade, conforme o disposto ceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá
no art. 49.
.
.
. __ ··
submeter-se a processo de reabilitação profissional para o
§ 3<:> O tempo de serviço exercido alternadamente em exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que
atividade comum e em atividade profissionaLs_Qb condições seja dado como habilitado para o des_empenho de nova ativiespeciais que sejarii Ou venham a ser consideradas prejudiciais dade que lhe garanta a subsistência ou, ·qu~ndo considerado
à saúde ou à integridade física será_somadO. após a respectiva não-recuperável, for aposentado por invalidez.
conversão, segando critérios de equivalência estabelecidos peArt.' 63. O segúrado empregado em gozo de auxiliolo Ministério do Trabalho e da Previdência-Social, para efeito
doença será cqnsiderado pela empresa como licenciado.
de qualquer beneficio.- ---Parágrafo único. A empresa que _garantir ao segurado
§4<:> O período em que o trabalhador integrante de categoria profissional enquadrada neste artigo permanecer licen- licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe durante o peciado do emprego, para exercer cargo--de administração ou ríodo de auxílio-doença à eventual 9iferença entre o valor
-de representação sindical, será contado para aposentadoria deste e a importânc1a garantida pela licença.
Art. 64. Após a cessão do auXIlio-doença acidentário
especial.
Art. 58. A relação de atividades _profissionais preju- e do retorno ao trabalho, havendo agravamento de seqüela
diciais à saúde o à integridade física será objeto de lei espe- que resulte na reabertura do benefício, o novo salário de
cífica.
··
·
·
contribuição se:rá considerado no cálculo.
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SUBSEÇÃOVJ
Do Salário-Familia
Art. 65. O salário-famnia será devido, mensalmente,
ao segurado empregado, exceto o domésticO, e_ a:o segurado
trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de
filhos ou equiparados nos termos do § 29 do arL 16 desta
lei, observado o disposto no art. 66.
- ·
Parágrafo único. O aposentado por invalidez ou por idade
e os demais aposentados com 65 (sessentá e cincQ) anQS ou
mais de idade, se do sexo masculino, ou -60 (ses_senta) anos
ou mais, se do feminino, terão direito :w salário-família, pago
juntamente com a aposentadoria.
Art. 66. O valor da cota do salário-famflia por filho
ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos
de idade ou inválido de qualquer. idade é de:
I - Cr$ 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta cruzeiros),
para o segurado com remuneração mensal não superior a
Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros);
II- Cr$ 170,00 (cento e setenta cruzeiros), para o seguw
rado com remuneração mensal superior a Cr$ 51.000,00 (cinw
qüe:'lta e um mil cruzeiros).
Art. 67. O pagarilento do saláriowfamnia é condicionado
à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da_docuw
mentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória do filho.
Art. 68. As cotas _do_ salário-famflia serão pagas pela
empresa, mensalmente, junto com o salário, efetivando-se
a compensação quando do recolhimento das contribuiçõ_es,
conforme dispuser o regulamento. _
§ 1o A empresa conservará durante 10 (dez) anos os
comprovantes dos pagamentos e as cópias das certidões correspondentes, para exame pela fiscalização da Previdência Social.
§ 2o Quando o pagamento do salário nãO for mensal,
o salário-família será pago jUntamente com o último pagamento relativo ao mês.
Art. 69. O salário-fiimilia devido ao trabalhador avulso
poderá ser precebido pelo sindicato de classe respectivo, que
se incumbirá de elaborar as folhas correspondentes e de distribuí-lo.
Art. 70. A cota do salário-família não Serfín-corpõrada,
para qualquer efeíto, ao salário ou ao benefídó. --- SUBSEÇÃO VII
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SUBSEÇÃO VIII.
Da Pensão por Morte
Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto
dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não,
a contar da data do óbito ou da decisão judicial, no caso
de morte presumida.
Ai"t. 75. O valor mensal da pensão por morte será:
a) constituído de uma parcela, relativa à família, de 80%
(oitenta por cento) do valor da aposentadoria que o segurado
recebia ou a que teria -direito, se estivesse aposentado na
data do seu falecimento, mais tantas parcelas de 10% (dez
por cento) do valor da mesma aposentadoria quantos forem
os seus dependentes, até o máximo de 2 (duas);
·- _ b) 100% (cem por·cento) do salário de benefício ou do
s-alário de contribuição vigente no dia do acidente, o que
for mais vantajoso, caso o falecimento seja conseqüência de
acidente do trabalho.
Art. 76. A conceSsão da pensão por morte não será
protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscríçãoou habiHfàÇão posterior que impor1e ·exdu·sao óU inclusão de dependente só pfodiiiirá efeito
a contar da data da inscrição-ou habilitação.
§ 19 O cônjuge ausente não exclui do direito à- pensão
por morte o companheiro ou a companheira, que somente
fará Jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e
mediante prova de dependência económica.
§ 29 O cônjuge divorciado ou separado judicialmente
ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em
igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso
I do art. 16 esta lei.
Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista:
r- será rateada -entre todos, em partes iguais;
II- reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo
di.reito à pensão cessar.
§ 19 O direito à parte da pensão por morte-Cessa:
a) pela morte do pensionista;
b) para o filho ou irmã ou dependente designado menor,
de ambos os sexos, que completar 21 (vinte e um) anos de
idade, salvo se for inválido;
c) para o pensioniSta inválido, pela cessação da invalidez.
§ 29 Com a eXtinção da parte do último pensionista a
pensão se extinguffâ.
Art. 78. Por morte presumida do segurado, declarada
pela autoridade judicial competente, depois de 6 (seis) meses
de ausência, será concedida pensão provisória, na forriia""desta
subseção.
§ 19 Mediante prova do desaparecimento do segurado
em conseqüência -de aciden-te, desastre· OU catástrofe, seus
dependentes farão jus à pensão provisória independentemente
da declaração e do prazo deste artigo.
§ 29 Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.
Art. 79. Não &e aplica o disposto no art. 103 desta lei
ao pensionista menor, incapaz· ou ausente, na forma da lei.

Do Salário-Maternidade
Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada empregada, à trabalhadora avulsa e ã empregada doméstica; durante 28 (vinte e oito) dias antes e 92 (noventa e dois) dias
depois do parto, observadas as situações e condições previstas
na legislação no que concerne à proteção à maternidade. _
Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal
igual à sua remuneração integral e será pago pela empresa,
efetivando-se a compensação quando do recolhimento das
contribuições, sobre a folha de salários.
Parágrafo único. A empresa deverá conservar·cturante
10 (dez) anos os comprovantes dos pagamentos e os atestados
SUBSEÇÃO IX
correspondentes para exame pela fiscalização da Previdência
Do AuxfliowReclusão
Social.
Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas
Art. 73. O salário-maternidade será pago diretamente pela Previdência Social à empregada doméstica, e valor corresw condições da pensão por morte aos dependen~~s do segurado
recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa
pendente ao do seu último salário de contribuição.
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nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou
de abono de permanência em serviço.
. Parágrafo único. O requerimento do auxilio-reclusão
deverá ser instruído com certidão do efetivo récolhi_mento
à prisão, sendo obrigatória, para a manutenção do benefício,
a apresentação de declaração de permanência na condição
de presidiário.
- SUBSEÇÃOX
Dos Pecúlios
Art. 81. Serão devidos pecúlios:
I - ao segurado que se incapacitar para ao _trábalho
antes de ter completado o período de carência;
II - ao segurado aposentado por idade ou por tempo
de serviço pelo Regimento Geral de Previdência Social que
voltar a exercer atividade abrangida pelo mesmo, quando dela
se afastar;
III - ao segurado ou a seus dependentes, em caso de
invalidez ou morte decorrente de acidente do trabalho.
Art. 82. No caso dos incisos I e ii do art. 81, o pecúlio
consistirá em pagamento único de valor correspondente à soma das importâncias relativas às contribuições do segurado,
remuneradas de acordo com o índice de remuneração básica
dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia
primeiro.
Art. 83. No caso .do inciso III dpart. 81, o pecuúlio
consistirá em um pagamento úniço__de 75% (setenta: e cinCo
por cento) do limite máximo do salário de contribuição, no
cas_o de invalidez, e de 150_% (cento e cinqüenta por cento)
desse mesmo limite, no caso de morte. _
. . _ . _.
Art. 84. O segurado aposentado que receber pecúlio,
na forma do art. 82, e voltar a exercer atividade abrangida
pelo Regime Geral de Previdência Social somente poderá
levantar o novo pecúlio após 36 (trinta e seis) meses contados
da nova filiação.
_
Art. 85. O disposto no art. 82 aplica~se a contar da
data de entrada em vigor desta lei, observada, com relação
às contribuições anteriores, a legislação vigente à ép"qca de
seu recolhimento.
-
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§ 2" O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguipte
ao da cessaÇáo do auxilio-doença, independentemente de
qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo aciden~
tado.
§ 39 O recebimento de salário ou corlCessão de outro
-benefício não prejudicará a continuidade do recebimento do
auxílio-acidente.
§ 49 Quando o segufado falecer em gozO do auxiiiO~·a
cidente, a metade do valor deste será incorPorada aõ valor
da pensão se a morte não resultar do acidente do trabalho.
§ 5Q Se o acidentado em gozo do auxi1io-acidente falecer
em conseqúência de outro acidente, o valor do auXI1io~aci
dente será somado ao da pensão, não podendo a soma ultrapassar o limite máximo previsto no § 2"' do art. 29 desta lei.
SUBSEÇÃOV

Do Abono de Penniinência em Serviço
Art. 87. O segurado que, tendo direitõ à aposentadoria

por tempo de serviço, optar pelo prosseguimento na atividade,
fará jus :to abono de permanência em serviço, mensal, correspondendo a 25% (vinte e cinco porcento) dessa aposentadoria
para o segurado com 35 (trinta e -cmco) anos ou mais de
serviço e para a segurada com 30 (trinta) anos ou mais de
serviço.
Parágrafo único. O abono de permanência e serviço
será devido a contar· da data de entrada do requerimento,
não variará -de acordo como a evolução do salário de contri~
buição do segurado, será -reajustadQ na forma dos -demais
benefícios e não se incorporará, para qualquer efeito, à apo~
sentadoria ou à pensão.
SEÇÃO VI
Dos Serviços

SUBSEÇÃO I
Do Serviço Sociã:l

Art. 88. Compete aó Serviço Social esclarecer junto
aos beneficiários seus direitos soCiais e os meios de exercê~los
estabele-cer- Conjuntainente com eles o processo de solução
dos problemas que emergirem da sua relação_ com a Previdência SOcial, tanto no âmbito interno da instituição como
na dinâmica da sociedade.
SUBSEÇÃOIV
§ 1• Será dada prioridade aos segurados em benefício
Do AuxJlio-Acideote
por incapacidade temporária e atenção especial aos aposenArt. 86. O auxíio~acidente será concedido ao segurado tados e_ pensionistas.
quando, após a consolidação das lesões decorrentes do aci~
§ 29 Para assegurar o efetivo ateridimento dos usuários
dente do trabalho, resultar seqüela que implique:
serão utilizados intervenção técnica, assistência de natureza
I - redução da capacidade laborativa que exija maior jurídica, ajuda material, recursos sacias, intercâmbio com em~
esforço ou necessidade de adaptação para exercer a mesmÇt presas e pesquisa social, inclusive mediante celebração de
atividade, independentemente de reabilitação profissiOnal;
__
convênios, acotdos ou contratos.
II - redução da capacidade laborativa que impeça, por
§ 3' O Serviço Social terá oomo diretriz a participação
si só, o desempenho da atividade que exercia à época do do beneficiário na implementação e no fortalecimento da políacidente, porém não o de outra, do mesmo nível de comple- tica previdenciária, em articulação com as associações e entida·
· · · des de classe.
xidade, após reabilitação profiSsionãl; ou
III - redução da capacidade laborativa que impeça, por
§ 4Q O Serviço Social, coOsiderando a universalizaç3o
sí só, o desempenho da atividade que exercia _à epoca do da Previdência Social, prestará assessoramento técnicO aos
acidente, porém não de outra, de nível inferior de comple~ estados e municípios na elaboração e implantação de suas
xidade, após reabilitação profissional.
propostas de trabalho.
§ 1"' O auXIlio-acidente, mensal e vitalício, correspon~
SUBSEÇÃOII
derá, respectivamente às situações previstas nos inciSOs I, II
Da Habilitação e da Reabilitação Profissional
e III deste artigo, a 30% (trinta por cento), 40% (quarenta
por cento) ou 60% (sessenta por cento) do salário de contri·
Ar!. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e
buição do segurado vigente no dia do acidente, não podendo social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras
ser inferior a esse percentual do seu salário de benefício.

e
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de deficiência, os meios para- a (re)educaÇãO e âe .(re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto er.n que vive.
Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende:
a) o fornecimento d_e aparelho de prÓtese, órtese e instru~
mentes de_ auxilio para locomoção quando a perda ou redução
da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e
dos equipamentos necessários à habilitação e reabllitação social e profissional;
b) a reparação ou a substituiÇão dos aparelhos mencio-

nados no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou
por ocorrência estranha à vontade do beneficiário;
.
c) o transporte do acidentado do trabalho, quando necessário.
Art. 90. A prestação de que trata o artigo anterlor é
devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados e, na medida das possibilidades do órgão-da Previdência
Social, aos seus dependentes.
Art. 91. Será concedido, no caso de habilitação e reabilitação profissional, auxilio para tratamento ou exãm.e fora do
domicílio do beneficiário, conforme dispuser o regulamento.
Art. 92. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e profissional, a Previdência Social emitirá certifi~
cada indiVidual, indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra
atividade para a qual se capacitar.
Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados
está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco
por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou
pessoas portadoras de deficiênç_ia, habilitadas, na seguinte
proporção:
I - até 200 empregados ...... 2%
II - de 201 a 500 . ····-·····-- 3%
III- de 501 aTOOO ·····~-. 4%
IV - de 1.001 em diante .. . . . 5%
§ 19 A dispensa de trabalhador reabilitado ou deficiente
habilitado ao final de contrato por prazo determinado de mais
de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato por prazo
indeterminado, só poderá ocorrer após a contratação de susbtituto de condição semelhante.
.§ 2' O Ministério do Trabalho e da Previdência Social
deverá gerar estatísticas sobre o total dese_mpregados e as
vagas preenchidas por reabilitados e deficientes habilitados,
fornecendo-as, quando solicitadas, aos sindicatos ou entidad.es
representativas dos empregados.
SEÇÃO VIl
Da Contagem Recíproca e Tempo de Serviço
Art. 94. Para efeito dos benefícioS previstos no Regime
Geral dePrevidência Social, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição ou de serviço .ua ádministm_ção
pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em
que os diferentes sistemas <;le previdência social se compen·
sarão fmanceiramente.
Parágrafo único. A compensação financeira será feita
ao sistema que o interessado estiver vinculado ao requerer
o benefício pelos demais sistemas, e relação aos respectivos
tempos de contribuição ou de serviço, CQnform.e dispuser o
regulamento.
Art. 95. Observada a carência de 31í(trinta e seis) contribuições mensais, o segurado poderá contar, para fiils de obtenção dos benefícios do R~gime Geral de Previdência Social,
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o tempo de serviço prestado à administração pública federal
direta, autárquica e fundacional.

Parágrafo único. Poderá ser contado o tempo de serviço
prestado à administração pública din;:ta, autárquica e fUndacioflal dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde
que estes assegurem aos seus servidores a contagem de tempo
do serviço em atividade vinculada ao Regime Geral de Previdência Social.
Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço- de que
trata esta seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas as normas seguintes:
L- não será admitida a contagem em dobro ou em outras
condições especiais;
_ ll - é vedada a contagem de tempo de serviço público
com o de atividade privada, quando concomitantes;
m -não será contado por um sistema o tempo de serviço
utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro;
IV- o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período
respecitivo, com os acréscimos legais,
V - o tempo de serviço do segurado trabalhador rural,
anterior à data de início de vigência desta lei, será computã.do
sem que seja necessáriO o pagamento- das contribuições a ele
correspondentes, desde que cumprido o período de carência.
Art. 97. A aposentadoria por tempo de serviço, com
contagem de tempo na forma desta seção, será concedida
ao segurado do sexo feminino a partir de 25 (vinte e cinco)
anos completos de serviço, e ao segurado do sexo masculino,
a partir de 30 (trinta) anos completos de serviço, ressalvadas
as hipóteses de redução previstas em lei.
- Art. 98. Quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30 (trinta) aiios, se do sexo feminino; e 35 (trinta e
_cinco) ano_s, se do sexo masculino, o excesso não será considerado para qualquer efeito.
- Art. 99. O benefício residtarite de COntagem de tempo
de serviço na forma desta seção será concedido e pago pelo
sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo,
e calculado na forma da respectiva legislação.
SEÇÃO VIII
Das Disposições Diversas Relativas às Prestações

_ Art. 100. Fica assegurada a concessão do salário-faml1ia
e do salário-maternidade para o segurado especial, definido
no inciso VII do art. 11 desta lei, conforme dispuser o regulamento.
Art. 101. O segurado em gozo de aposentadoria por
invalidez ou de auxílio-doença e o pensionista inválido, enquanto não completarem 55 (cinqüent::i e cinco) anos de idade,
estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se-a exame,:. médico a cargo da Previdência Social, processo
de reabi1itação profissional por ela prescrito e custeado, e
tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e
a transfusão_de sangue que são facultativos.
Art. 102. ~ Ã perda da qualidade de segurado após os
preenchimentos de todos os requisitos exigíveis para a concessão de aposentadoria o pensão não importa extinção do direito
a esses benefícios.
Art,_103. Sem prejuízo do dJreito ao benefício, prescreve em 5 (cinco) anos o direito às_ prestações não pagas
nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos
dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes.
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Art. 104. As ações referentes a prestações por acidente
do trabalho prescreve em 5 (cinco) anos, observado o disposto
no art. 103 desta lei, contados da data:
I - do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapa~
cidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo
da Previdência SoCial; ou
II - em que for reconhecida pela Previdência Social
a incapacidade pennanente ou o agravamento das seqüela~
do acidente.
Art. 105. A apresentação de documentação incompleta
não constitui-motivo para recusa do requerimento de benefício.
Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural
far-se-á, alternativamente, através de:
I - contrato individual de trabalho ou Carte_ira de Trabalho e Previdência Social;
II - contrato de_arnm.dameuto, parceria ou cornodato
rural;
III - declaração do sindicato de trabalhadores rurais,
desde que homologada pelo Ministério Público ou por outras
autoridades constituídas definidas pelo CNPS;
IV - declaração do Ministério Público;
V - comprovante de cadastro do INCRA, no caso de
produtores em regime de economia familiar.
VI - identificação específica emítida pela Previdência
Social;
VII - bloco de notas do produtor rural;
Vlll- outros meios definidos pelo CNPS.
Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55
desta lei será considerado para cálculo do valor da renda
mensal de qualquer benefício.
Art. 108. Mediante justificação processada perante aPrevidência Social, observado o disposto no § 39 do art. 55
e na forma estabelecida no Regulamento, poderá ser suprida
a falta de documento o provado ato do inte_resse _de b~nefi
ciário ou empresa, salvo no que se refere a registro público.
Art. 109. o- benefíCío -será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagio-sa OU im:.:possibilidade de locomoção, quando será pago a procurador
cujo mandato não terá prazo superior a 6 (seis) meses,'podendo ser renovado.
Parágrafo único. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na presença de servidor da Prev"idência Social, vale como assinatura para quitaçãO de pagamento de benefício.
~
Art. 110. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge, paí, mãe, tutor
ou curador, admitindo-se na sua falta por período não superior
a 6 (seis) meses, o pagamento a herdeiro necessário, mediante
termo de compromisso firmado no ato do recebimentQ_.
Parágrafo único.__ .Para _efeitO de- curatela, no Caso de
interdição ·do beneficiário, a autoridade ju-diciária pode louvar-se no laudo médico-pericial da Previdência Social.
Art. 111. O segurado menor poderá, conforme dispuser
o Regulamento, firmar i"ecibo de benefíCio, independentemente da presença dos pais ou do tutor.
Art. 112. 0- valor não- recebido em vida pelo segurado
só serã pago aos seus dependentes habilitados à pensão por
morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na folma da
lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.
Art. 113. O benefício poderá ser pago mediante depósito em conta corrente ou por autorização de pagamento,
conforme se dispuser em regulamento.
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Salvo quanto a valor devida à Previdência
autorizado por esta lei, ou derivado da
obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto
ou seqüestro sendo nula de pleno direito a sua venda ou
cessão, ou a constituição de qualquer ónus sobre ele, bem
como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria
para o seu recebimento.
Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios.
I - contribuições devidas pelo segurado à Previdência
Social,
II- pagamento de benefício além do devido;
III - Imposto de Renda retido na fonte;
IV- pensão de alimentos decretada em sentença judicial;
V- mensalidades de associações e demais entidades_de
aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas
por seus filiados.
- Parágrafo único. Na hipótese do inciso II, o desconto
será feito em parcelas, conforme dispuser o regulamento, salvo
má-fé.
Art. 116. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo
minucioso das importâncias pagás, discriminando-se o valor
da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas com o
período a que se referem e os descontos efetuados.
Art. 117. A empresa, o sindicato ou a entidade de aposentados devidamente legalizada poderá, mediante convênio
com a Previdência Social, encarregar-se, relativamente a seu
empregado ou associado e r~spectivos depedentes, de:
_-L - processar requerimento de benefício, preparando-o
e instruindo-o de maneira a ser despachado peJa Previdência
Social;
II -submeter o requerente a_, exame médico, inclusive
complementar, e ii caminhando à Previdência SOcial o respectivo laudo, para efeito de homologação e posterior concessão
de benefício que depender de avaliação de incapacidade;
III - pagar benefício;
Parágrafo único. O convênio poderá dispor sobre o reem.:OõiSó"- das despesas da empresa, do sindicato ou da entidade
de aposentados devidamente legalizada, correspondente aos
serviçOS previstos nos inCisos II e III, ajUstado por vãlor global
conforme o número de eiiJ.pregados ou de associados, med~ante dedução do valor das contribuições previdenciárias a
serem· recolhidas pela empresa.
Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho
tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho _na empresa, após a cessação do auxíliõ-doença acidentário, independemente de percepção de auxílio-acidente.
ParágrafO úniCo. O segurado reabilit_ado poderá ter remuneração menor do que a da época do acidente, desde que
compensada pelo valor do auxílio-acidente, referido no § }9
do art. 86 desta lei.
- Art. 119. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino,
sindicatos, associações de classe. Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Mediciria do Trabalho - Fundacentio, órgãos públicos e outros meiOs, serão prOrnovidáS regularmente instrução e formação com vistas a incrementar
costumes e atitudes prevencionistas em matéria de acidente,
especialmente do trabalho.
_
Art. 120. Nos casos de negligência quanto à-s ·normas-padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a
proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá
ação r~g:tessivã. -contra ·os responsáveis.
Art. 114.

Social e a

d~sconto

-""'
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O pagamento, pela Previdência Social, das pres-

tações por acidente do trabalho não exclui a responsabilidc
civil da empresa ou_ de _ outrem.

Art. 122. Ao segurado em gozo_de __aposentadoria especial,
por idade ou por tempo de serviço, que voltar a exercer atividade abrangida pelo Regime Geral de Previdência Sociill,
será facultado, em caso de acidente do trabalho que acarete
a invalidez, optar pela transformação da aposentadoria comum em aposentadoria acidentária.
Parágrafo único. No caso de morte, será concedida a pensão
acidentária quando mais vantajosa.
Art. 123. O aposentado pelo Regime Geiãl de Previdência
Social que, tendo ou não- retornado à ativldade, apresentar
doença profisSional ou do trabalho relacionada com as condições em que antes exercia a sua atividade. terá direito à transformação da sua aposentadoria em aposentadoria por invalidez acidentária, bem corno ao pecúlio, desde ·que atenda as
-condições desses benefícios. Art. 124. SalvQ no_ cas_o de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da previdência Social:
I - aposentadoria e auxílio-doença;
I I - duas ou mais aposentadorias;
III- aposentadoria e abono de permanência em serviço.

TÍTULO IV.
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 125. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total.
._
Art. 126. Das decisões adm_inistrativa re]ativ_as à_ matéria
tratada nesta lei, caberá recurso para o Conselho de Recursos
do Trabalho e da Previdência Social - CRTPS, conforme
dispuser o regulamento.
_ _
Art. 127. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o
Código de Processo Civil será aplicável subsidiariamente a
esta lei.
Art. 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto
as questões reguladas nesta lei, de valor não superior a
Cr$1.000.000,00 (um.milhão de cruzeiros) obedecerão ao rito
sumaríssimo e serão isentas de pagarriento de custas e liqüidadas_ imedia_tame.n_te, não se lhes aplicando o disposto nos arts.
730 e 731 do Código de Processo Civil.
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência
Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conClusão; e
II - na via judicial, pela Justiça dos estados e do Distrito
Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclU:sive durante as férias forenses, mediante_ petição instruída pela prova de efetiva
notificação do evento à Previdência Social, através de_ Comunicação de Acidente do Trabalho- CAT.
Parágrafo único. Q_ procedimento judicial de que trata o
inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer
____ _
custas e de verbas relativas à sucumbência._
Art. 130. Os recursos interpOstos pela Previdência Social,
em procesos que envolvam prestações desta lei, serão recebidos exclusivamente no efeito devolutivo, cumprindo-se, desde
logo, a decisão ou sentença, através de processo suplementar
ou carta de sentença.
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Parágrafo único. Ocorrendo a reforma da decisão, será suspenso o benefício e exonerado o beneficiárN de restituir os
valores recebidos por força da liquidação condicionada.
Art. 131. A autoridade previdenciária poderá formalizar
desistência ou abster-se de recorrer nos processos judiciais
sempre que a ação versar matéria sobre a qual Tribullal Federal houver expedido Súmula de Jurisprudência favorável aos
beneficiários. Art. 132. A formalização de desistência ou transigência judiciais, por parte de procurador da Previdência Social, será
sempre precedida da anuência, por esáito, --do ProcuradorGeral do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, ou
do presidente desse órgão, quando os valores em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo Conselho Nacional da Previdência Social - CNPS.
§ lo Os valores, a partir dos_quais se _exigirá a anuência
-do Procurador-Geral ou do presidente do INSS, serão definidos periodicamente pelo CNPS, através de resolução própria.
§ z~ Até que o CNPS defina os valores mencionados nesse
artigo, deverão ser submetidos à anuência prévía do Procurador-Geral ou do presidente do INSS a formalização de desistência ou transigênCia judiciais, quando os valores, referentes
a cada segurado considerado separadamente, superarem, respectivamente, 10 (dez) ou 30 (trinta) vezes o teta do salário
de benefício.
Art. 133. A infração a qualquer dispositiVó-desta lei, para
a qual não haja penalidade expressamente _cominada, sujeita
o responsável, conf_orm_e a gravidade da infração, a multa
variável de Cr$1.000.000,00 (cerri mil cruzeiros) a
Cr$10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros).
Parágrafo único. A autoridade que reduzir ou relevar multa
já aplicada recorrerá de ofícío para a autoridade hierarquicamente superior.
Art. 134. Os valores expressos em cruzeiros nesta lei serão
reajustados, a partir de maio de 1991, nas mesmas épocas
e com os niesmos fndices utilizados para o reajustamento dos
benefícios.
Art. 135. Os salários de contribuição utilizados no cálculo
do valor de benefício serão considerados respeitando-se os
limites mínimo e máxfino vigentes nos meses a que se referirem.
Art. 136. Ficam eliminados o menor e o maioi- valor-:..teto
para cálculo do salário de benefício.
Art. 137. Fica extinto o Programa de Previdência Social
aos Estudantes, instituído pela Lei n 9 7.004, de 24 de junho
de 1982, mantendo-se o pagamento dos benefícios de prestação contfnua:da com data de iníciO até entradá em vigor desta
lei.
Art. 138. Ficam extintos os regimes- de previdência social
instituídos pela Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de
1971, e pela Lei n• 6.260, de 6 de novembro de 1975, sendo
mantidos, com valor não inferior ao do salário mínimo. os
benefícios concedidos até a vigência desta lei.
Parágrafo único. Para os que_ vinham cont~ibuindo regularmente para os regimes a que-se refere este artigo, será contado
o tempo de contribuição para fins do Regime Geral de Previdência, Social, conforme disposto no Regulamento.
Art. 139. A Renda Mensal Vitalícia continuará integrando
o elenco de benefícios da Previdência Social, até que seja
regulamentado o incis_o V do art. 203 da Constituição Federal.
§ 1~ A Renda Mensal Vitalícia será devida ao maior de
70 (setenta) anos de idade ou inválido que não exercer atividade remunerada, não auferir qualquer rendimento superior
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ao valor da_s~a renda mensal, não for mantido por pessoa_
de quem depende obrigatoriamente e nãO- tiVer outro rneío
de prover o próprio sustento, desde que:
I ~tenha sido filiado à Previdência Social, em qualquer
época, no mínimo por 12 (doze) meses, consecutivos ou não;
II- tenha exercido atividade remunerada atualmente abran~
gida pelo Regime Geral de Previdência Social, embora sem
filiação a este ou à antiga Previdência Social Urbana ou Rural,
no mínimo por 5 (cinco) anos, consecutivos ou não;-ou
III - se tenha filiado à antiga Previdência Social Urbana
após completar 60 (sessenta) anos de idade, sem direito aos·
benefícios regulamentares.
§ 2'1 O valor da Renda Mensal Vitalícia, inclusive para as
concedidas antes da entrada em vigor desta lei, será de 1
(um) salário mínimo.
§ 3~ A Renda Mensal Vitalícia será devida a cnntar na
data da apresentação do requerimento.
§ 4'1 A Renda Mensal Vitalícia não pode ser acumulada
com qualquer espécie de benefício do Regime Geral de Previdência_ Social, ou da antiga Previdência SocTal Urbana ou
Rural, ou de outro regime.
Art. 140. O auxílio-natalidade será devido, após 12 (doze)
contribuições mensais, ressalvado o disposto no § to, à segurada gestante ou ao segurado pelo parto de sua esposa ou
companheira não segurada, com- remuneração mensal igual
ou inferíór--a-Cr$51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros).
§ 1'1 Não serão exigidas, para os segurados especiais definidos no inciso VII do art. 11, as 12 (doze) contribuições men-

~.
§ 2"

O auxílio-natalidade consistirá no pagamento de uma
parcela única nó valor de Cr$5.000,00-(CiitCo mil cruzeiroS}.§ 3" O auxfiio-natalidade, independentemente de convênio
para esse fiin, deverá ser pago pela empresa com mais de
10 (dez) empregados, até 48 (quarenta e oito) horas após
a apresentação da certidão de nascimento, sendo que o ressarcimento à empresa será efétuado por ocasião do recolhimento
das contribuições previdenciáiia-s, mediante compensação.
§ 4~ O pagamento do auxfl'io~natalidade deverá ser anotado na Carteira de Trabalho do empregado, conforme estabelecido no Regulamento.
__ _
§ 5• O segurado de empresa com menos de 10 (dez)
empregados e os referidos nos inci.sosJI a VII do art. 11
desta lei receberão o a_ux.ílio~natalidade no Posto de Benefícios, mediante formulário próprio e -cõpia de_ certidão de
nascimentO, até 48 (quarenta e oito). horas após a entrega
dessa documentação.
§ 6" O pagamento do auxílio-natalidade ficará sob _a
responsabilidade da Previdência Socíál até que entre em vigor
lei que disponha sobre os benefícios e serviços da Assistência
Social.
Art. 141. Por morte do segurado, com rendimento
mensal igual ou inferior a Cr$51.000,00 (cimjuentil-e um mil
cruzeiros), será devido auxí1io-fúneral, ao executor do funeral,
em valor não excedente a Cr$ 17.000~00 (duzessete mil cruzeiros).
§ 1" O executor dependente do segurado receberá o
valor máximo previsto.
§ 2" O pagamento do auxílio-funeral ficará sob a responsabilidade da Previdência Social até que entre em vigor
lei que disponha sobre os benefícios e serviçoS da Assistência
Social.
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Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência SoCial
Urbana na data da publicação desta lei, bem como para os
trabalhadores e empregadores rurais cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade,
por tempo de serviço e especial, prevista no incíso II do art.
25, obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano
da entrada do requerimento:
--

Alio da entrada
do requerimento

1 99 1

Meses de contribuição
exigidos

--~---=------------6-0-=m=-e~s-e-s-~-~

___ 1992
1993
1994
1995
19%
1997

1998
1999
:2.000
2001

2002
2 03
2004
2005

°

~~
2008
2009

60 meses
66 meses
72 meses
78 meses
84 meses
__90 meses_
96 meses
102 meses
lOS meses
114 meses
120 meses
126 me$-es~
132meses
_
meses
138 meses
144
so meses
1
meses
156
162 meses

~o

1~~

2011
2012

174 meses
180 meses

Art. 143. _ O trabalhador rural ora enQuadrado como
segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência'Social,
na forma da alínea a do inciso I, ou do inciso IV ou VII
do art. 11 desta lei, ou os seus dependentes, podem requerer,
conforme o caso:
I - auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxilioreclusão ou pensão por morte, n-o valor de 1 (um) salário
mfnimo, durante 1 (um) ano, contado a partir da data da
vigência desta lei, desde que seja comprovado o exercício
de atividade rural com relação aos meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício, mesmo que de forma
descontínua, durante período igual ao da carência do benefícios e,
II - aposentadoria por idade, no valor de 1 (um) salário
mínimo, durante 15 (qUinte) anos, contados a partir da-data
da vig-ência dessa lei, desde que seja comprovado o exercício
de atividade rural nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ã
data do requerimento, mesmo de forma descontínua, não se
aplicando, Il:_esSe pe"rfódo, para o segurado especial, o disposto
no iricis6 I âo art. 39.
_
Art. 144. Até 1• de junho de 1992, todos os benefícios
de prestação continuada concedidos pela Previdêiicia Social,
entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991, devem ter
sua renda mensal inicial recalculada e reajustada, de acordo
com as regras estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único. _A r-endã mensal réCalcú.lada de acOrdo
com o disposto no caput deste artigo, subsiitüirá para todos
os efeitos a que prevalecia até então, não sendo devido, entretanto .• o pagamento de quaisquer difere'nÇas decorrentes da
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aplicação deste artigo referentes às competências de outubro
de 1988 a maio de 1992.
Art. 145. Os efeitOs deSta lei retroagirão a- 5 de abril
de 1991, devendo os bene-fícios de prestação continUada conce-

didos pela Previdência Social a partir de então, terem, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, suas rendas mensais iniciais
recalculadas e atualizadas de acordo com as regras estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único. As rendas mensais resUltantes da aplicação do disposto neste artigo, substituirão, para todos os efeitos
as que prevaleciam até então, devendo as diferenças de valor
apuradas serem pagas, a partir do dia seguinte ao térm-inO
do prazo estipulado no caput deste artigo, em até 24 (vinte
e quatro) parcelas mensais consecutivas reajustadas nas mesmas épocas e na mesma proporção em que forem reajustados
os benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
Art. 146. As rendas mensais de benefícios pagos pela
Previdência Social incorporarão, a partir de la de setembro
de 1991, o abono definido na alínea b do § 6~ do art. 99
da Lei n9 8.178, de la de março de 1991, e terão, a partir
dessa data, seus valores alterados de acordo com o disposto
nestà'It:i.
"Art. 147. Serão respeitadas as bases de cálculo para
a fixação dos vafofes. referentes às aposentadorias especiais-,
deferidas até a data da publicação desta lei.
Art. 148. Reger-se-á pela respectiva legislação específica a aposentadoria do aeronauta, do joriiãlista profissional,
do ex-combatente e do jogador profissíonal de futebol, até
que sejam reVistas pelo Congresso Nacional.
Art. 149. As prestações, e o seu financiamento, referentes aos benefícios de ex-combatente e de ferroviário servidor público· ou autárquico federal ou em regime especial que
não optou pelo regime de Consolidação das Leis do Trabalho,
na forma da Lei n' 6.184, de 11 de dezembro de 1974, bem
como seus dependentes, serão objeto de legislação específica.
Art. 150. -Os segurados da Previdência Social, anistiados pela Lei n' 6.683, de 28 de agosto de 1979, ou pela Emenda
Constitucional n~ 2 de 27 de novembro de 198~- ou ainda
pelo art. 8~ do Ate. as Disposições Constitucionais Transitórias da Constituiç~ Pederal terão direito à aposentadoria
em regime excepciona >bservado o disposto no Regulamento.
Parágrafo único. O-segurado anistiado já aposentado por
invalidez, por tempo de serviço ou por idade, bem como s_eus
dependentes em gozo de pensão por morte, podem requerer
a revisão do seu benefício para transformação em aposentadoria excepcional ou pensão por morte de anistiado, se mais
vantajosa.
Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças
mencionadas no inciso II do art. 26, indepcnde de carência
a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez,
ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa; hansenfase; alienação mental; neoplasia maligna;
cegueira; paralisia irreversfveJ e incapacita o te; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose al'!_qujlosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (of)teíte
deformante); síndrome da deficiência imlino16gica adquirida
(AIDS); e contaminação por radiação, com base em conclusão
da medicina especializada.
Art. 152. A relação de atividades profissionãis prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ·ser submetida
à apreciação do Congresso Nacional, no prazo de 30 ~trinta)
1
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dias a partir da data da publicação desta lei, prevalecendo,
até então, a lista constante da legislação atualmente em vigor
para aposentadoria especial.
Art. 153. O Regime Facultativo Complementar de Previdência Social será objeto de lei especial, a ser submetida
à apreciação do Congresso Nacional dentro do prazo de 180
(cento e oitenta) dias.
- --- -Art. 154. O Poder. Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data da sua publicação.
Art. 155. Esta lei entra em vigor na data de_ sua publicação.
Art. 156. Revogam-se as disposições em co-ntrário.
MENSAGEM Ne 193,
Excelentíssimos Seilhores Membros do Congres-so Nacional:
Nos termos do parágrafo !<' do anigo 64 da Constituição
Feaeral, tenho a honra de submeter à elevada deliberação
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado do Trabalho e da Previdência Social e da Economia, Fazenda e Planejamento, o
anexo projeto de lei que "Dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência SoC"ial e dá outras providências".
Brasília, em 30 de abril de 1991.- Fernando Collor.
E.M. N• 041
Em 25 abril 1991
ExCelentíssimo Senhor Presidente da República,
. . Temos a honrª- de submeter à elevada consideração de
vossa Excelência, ·a inclusa proposta de Projeto de Lei Orgânica da Previdência Social que instituí o seu Plano de Benefícios, adequando-o aos mandamentos constitucionais e _aperfeiçoando a legislação vigente.
2. Essa porposta atende, também, o propósito firmado
por VossG! Excelêl!_cia, quando do yeto integral ao Projeto
de Lei n" 47, de 1990 (n• 2.570/89, na origem), de encaminhar
ao Poder Legislativo, proposição sobre a matéria, a tramitar
em regime de urgência.
- 3. A essênchi."cio projeto reside na regulamentação e implantação de uma série de benefíCios previstos na Constituição
Federai de 1988. Na oportunidade, entretanto, o projeto aperfeiçoa a legislação vigente avançando, de certa forma, na -concepção do seguro social que previlegia os riscos não programáveis- morte, invalidez e doença -, em relação aos riscoS
considerados programáveis - idade e tempo de serviço que possuem data de ocorrência previsíVel, e a adequa no
que diz respeito ao reajustamento Jos benefícios, ao enquadramento dos trabalhadores rurais no Regime Gerai de Previdência Social, etc.
4. Senhor President~, feitas estas considerações de ordem geral, apr~se~tamos, a seguir, alguns comentários específicos sobre o Plano de Benefícios de Previdência Social.
5. O Projeto de Lei regulamenta e implanta os seguintes
benefícios previdenciários instituídos pela Constituição Federal:
a) piso de um salário mínimo para os benefícios previdenciárjos de pr~stação continuada - este benefício alcançará
um contingente superior a cinco milhões de segurados que
rec~bem de 50% a 75% do salário míni~o, e concentrado,
basicamente, entre os trabalhadores ruraxs;
b) nova fórmula de cálculo do salário de benefício este sal3.rio passa a Consistir na média aritmética simples dos
36 últimos salários de contribuição, autalizados monetaria-
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mente, mês, â mês pelas variação integral do IN_?C. -Atuãlmente, corrige-se apenas Os 24 primeiros salários de contribuição, permitindo que a inflação desgaste o_s 12 último_s;
c) pensão para homens- este benefício estende aoS homens, a pensão relativa à morte da CôJljuge ou companheira;
d) abono anual - e$te benefício, já adotado, a partir
de dezembro de 1990, consiSte no pagamentO de um abono
anual na forma da gratificação natalina dos trabalhadores ativos, ou seja, tendo por referência o benefício de deze_mbro
de cada ano e, não mais, a média dos benefíCios au~~ridos
durante o ano;
e) salário-maternidade de 120 dias- este ben_efício, ÍQclusive, já vem sendo_ad_ot_a._do, desde 1989;
f) enquadramento das rurlcolas no Regime Geral da Pre~
vidência Social.
6. O Projeto de Lei regulamenta e implanta o princípio
da uniformidade e equivalência dos _benefícios e serviços às
populações urbanas e rurais. Assim, estarão extintas _as diferenças hoje existentes entre o elenco e o valor dos ben_efícios
previdenciários coiiced.idos aos trabalhadores rurais, re_lativa~
mente aos dos trabalhadores urb_anos, como também, a irnpos~
sibilidade legal de contribuírem para terem acesso a uma pro~
teção mais abrangente.
_
_
_
7. O trabalhador rural-assalafiado sazonal e/ou safrista
passa a ser caracterizado como segurado obrigatório com direito a todos_ os benefíciOs do Regime Geral de Previdência
Social. Da mesma forma, o trabalhador rural que não tem
vínculo empregatício e, portanto, trabalha por conta própria,
tem também seus direitos asseguradoS como Os autónomos
urbanos.
8. Comparativamente ao plano de benefícios ·aa- atual
Previdência Social urbana, as prestações .compreendidas no
novo regime diferem em aspectos de natureza quantitativa
e qualitativa.
9. Suprimiu-se a exigência do cumprimento -de carência
para a concessão de pensão por morte, de auxílío~reclusão
e de aposentadoria por invalidez e auxflio~doença, sendo,
para estes dois últimos, desde_ que motiVados por acidente
de qualquer natureza ou causa. Representa grande avanço
na concepção do seguro social, a progressiva redução_ ou elimi~
nação de exigências quanto à carêilciá, quãndo se trata de
risco com data de ocorrência imprevisível.
10. Em contrapartida, o número mfilímo de contribuições mensais necessárias para q-ue o segurado faça jus às apo~
sentadorias por idade, por tempo de serviço e especial, está
sendo estendido, de forma gradativa, de 60 para 180 meses.
Este dispositivo se insere no contexto que deve reget o seguro
social 1 priorizando a cobertura dos riscos não programáveis
e exigindo um tempo de contribuição com-patível com o tempo
de recebimento dos benefícios. Este dispositivo impedirá que
um grande contingente de segurados facultativos se filie à
Previdência Socia1 1 e pression_e_ _os reCu'rSos _do sistema, ao
requererem benefício por idade, com apenas 5 anos de contri_~
buição.
11. Outras inovaÇões (oram também'ihcorpóradas no texto do projeto de lei. Deverá ser majoradO em 25% o valor
da aposentadoria por_in_yalide.J: quando o segurado necessitar
da assistência permanente de outra pe-ssoa. Essa vantagem
é atualmente concedida apenas no caso de invalidez decor~
rente de acidente de trabalho.
12. Foram aprinioTados os_benefícíóS-aCidentários ao se
elevar para 100% a aposentadoria por invalidez motivada por
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acidente de qualquer natureza ou causa, aplicando~se o mesmo
cálculo- de renda mensal adotado para os outros benefíciOS.13. O auxílio~acidente e o auxílio~suplementar, fundemse sob o título do primeiro, aumentando-Se entretantO, a
gradação de seu valor para 40% do salário de benefício.
14. Os reajustes dos benefícios deverão se dar pela variação do INPC, e nas mesmas épocas :em que o salário-mínimo
for reajustado pela variação do Indice de Custo da CeSta
Básíca ou eventual substituto. Este dispositivo é o que promove _a desvinculação do reajuste dos benefícios ao do salário
-iiiíriimo, ficando claro, entretanto, que parcela considerável
do montª'p.te de benefíCios, próximo de 46%, continuarão
'vífiéulados por se situarem- no piso.
-.
_15. É extinto o abono de permanência em serviço~ ·que
configura-se como uma concessão espúria no momento que
a Previdência Social necessita concentrar seus recursos para
o atendimento de seus benefícios básicos. Tal benefício, inclusive, não vem atendendo ao objetivo para o -qual foi criado,
ou seja, economia de recursos para o sistema, com o retardamento da aposentadoria aos trinta anos de serviço, por exemplo. Será respeitado o direito adquirido daqueles que r~quereram o abono antes da lei.
"'"
16. É exinto, no âmbito da Previdência Social, a renda
mensal vitalícia para idosos e inválidos. Este benefício deverá
ser reconstituído na Lei Orgânica da Assistência Social e a
Previdência Social continuará pagando as rendas requeridas
antes da lei.
·"- -t7. É extinto, no âmbito da Previdência Social, o auXIliofuneral. Também, este benefício, deverá constar da Lei Orgânica da Assistência Social, com componente de seletividade
qu:e ·permita o melhor alcance das classes de re.ndas IJiais qaixas.
18 ... É criado o Conselho Nacional de Previdência;Social,
que vai estabelecer as diretrizes geraís, e a_corilpanhar e avaliar
sisteniãticamente a Previdência Social no que diz reSpeitO à
adoção de políticas. à eficiência no Uso ·dos recUrsos e sua
eficácia social, além de apreciar as propostas orçamentárias
e demais planos e programas.
19. Senhor Presidente, com certeza, esta proposta de
projeto de lei se reveste na necessidade de seu envio urgente
para apreciação do Poder Legislativo, determinado por prazos
consti_ty.cionais estabelecidos. Entretanto, queremos registrar
que avanços maiores deverão ser estendidos à prevídencia
social brasileira, à luz do "Programa de Reconstrução Nacional". No médio prazo, é essencial que se promova a reestruturação da Previdência Social, para que se alcance um sistema
socialmente mais justo e financeiramente equilibrado.
Renovamos a Vossa Excelência os protestos do meu mais
profundo tespeito - Antonio Magri, Ministro do Trabalho
e da Previdência Social - Zélia Maria Cardoso de Mello,
Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento.
1

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 5.161-'DE 21 DE OUTUBRO DE

1966~

Autoriza a instituição da Fundação Centro Nadonal
de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho e dá outras
providências.
O Presidente, da República faço saber que Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1~ Fica o Poder Executivo autorizado a instituir
uma Fundação destinada à criação e manutenção de um Cen-
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tro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho
que terá por objetivo principal e genérico a realização de
estudos e pesquisas pertinentes aos problemas de segurança,
higine e rriedicina do trabalho.
_
Art.
Poderão participar, também da instituição, manutenção e das atividades da Fundação, entidades e organismos públicos e_ privados, nadonais, estrãngeiroS e internacionais.
Art. _3~ O pãtrimónio constitutivo da irisTitulção da Fundação e de sua manutenção será integrado pelas importâncias
em espécie e bens de qualquer natureza que para tal fim
foreni destinados pelos instituidores e mantenedores assim
como por doações, auxílios, subvenções ou prestações de entidades públicas e privadas nacionais, estrangeiras e internacionais.
Parágrafo úniCO._- -cons:trtuemTguálmente patfimônio da
Fundação as rendas de qualquer natureza que--eSta venha a
auferir da execuç_ão remunerada de serviços.
Art. 4~ Os Estatutos de_terminarão a sede;_._ estrutura,
organização e forma de administração e de funcionamento
da fundação.
·
§ 1~" Os Estatutos elaborados pelos instituidores, segundo projeto oferecido pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, depois de ouvido Q Procuradqr-Geral da República, serão submetidos à aprovação do Presidente da República.
§ 2~" O repréSentante: do Poder ExecutivO-na instituição
da fundação será designado pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, prncessando-se posteriormente, da mesma forma, tal representação nos vários órgãos que compuserem a
__
__
estrutura e organização- da fundação.
Art. 59 As entidades seguradoras públicas e privad3.s
são consideradas mantenedoras obrigatórias da fundação, para a qual contribuirão com importância correspOD.deilfe--;fl%
(um por cento) do valnr_dos prêmios, endossos, reajustes
e correções pagos nos contratos de seguro contra acidentes
do trabalho.
§ 1"' O recolhimento das contribuições referidas neste
artigo deverá realizar-se até o I!Itimo dia do mês _seguinte
àquele em que se verificar o pagarriento de tais prêinioS, endossos, reajustes e correções, mediante depósito dos totais mensais na agência local ou mais próximo do Banco do Brasil
S.A.
-§ 29 O Banco do Brasil transferirá, aUtomaticamente,
todos os depósitos para a sua Agência-Centrõ da localidade
de sede da fundação, a crédito de conta especial de.signada
"Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene, e medicina do trabalho".
Art. 69 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no
Ministédo do Trabalho e Previdência Social, um crédito especial de Cr$300.000,000 (trezentos milhões de cruzeiros), que
será o valor da contribuição da União Federal na instituição
da fundação de que trata esta Lei.
Parágrafo únic_o. _O ciédito _a que se_ refere este artigo
terá vigência pelo prazo de (três) anos e a importância respectiva será depositada na conta referida_IJO § 2~ do artigo anterior,
imediatamente após a publicação oficial dos estatutos da fundação.
Art. 79 A obrigação do recolhimento da importância
a que se refere o artígo 5" terá _Vigência a partir do mês imediatamente posterior à publicação no Diário Oficial da União
dos Estatutos, da Fundação.
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Art. 8'-' A fundação gozará dos privilégios legais atribuídos às instituições de utilidade pública.

Art. 9~ Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contráriO.
Brasilia, 21 de outubro de 1966; 145' da Independência
e 78' da República. - H. CASTELO BRANCO - Luiz Gonzaga do N. e Silva- Octávio Bulhões.
Art. 15. O Poder Executivo, por iniCiativa dO MiniStério da Saúde, expedirá a regulamentação desta lei.
Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
BraSI1ía, 30 de outubro de 1975; 154• da Independência
e. 87' da República. - ERNESTO GEIS-EL - José Carlos
_Seb:as- L. G. do Nascimento e Silva.

LEI N' 6.260- DE 6 DE NOVEMBRO DE 1975
InsUtui benefícios de previdência e assistência social em
favor dos empregadores rurais e seus dependentes e dá
outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congreso Nacional decreta e eu sanciono à seguinte Lei:
Art. 19 São instituídos em favor dos empregadores rurais e seus dependentes os benefícios de previdência e assistên~
cia Social, na forma estabelecida nesta lei.
§ J9 Considera-se empregador rural, para os efeitos desta lei, a pessoa física, proprietário ou não, que-, em estabelecímento rural ou prédio rústico, explore, com o concurso de
empregados, em caráter permanente·;-diretamente ou através
de prepostos, atividade agroeconômica, assini entendidas as
atividades agrícolas, pastoris, hortigranjeiras ou a indústira
rural, bem como a extração de produtos primários, vegetais
oU ~mimais.
§ 29 - Não será considerada, para os efeitos desta lei,
a_ equiparação prevista no artigo 4 9 da lei n"' 5.889, de 8 de
julho de 1973.
§- 3<:> Respeitada a situação dos empregadores rurais
que, na data desta lei, satisfaçam as condições estabelecidas
nç § 1~, não serão admitidos em seu regime os maiores- de
60 anos _que, após a sua vigência, se tornarem empregadores
rurais por compra ou arrendamento.
Art. 2~ Os benefícios instituídos por esta Lei são os
· · ·
adiante especificados:
I - quanto ao empregador rural:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por velhice;
II -quanto aos dependentes do empregador- rural:
a) penSão;
b) auxílio-funeral;
III - quanto aos benefícios em geral:
a) serviços de saúde;
b) readaptação_ profissional;
c) -serviço social;
§ J9 O auxílio-funeral, devido por morte do empregador rural, será pago a quem, dependente ou não, houver,
comprovadamente, promovido às suas expensas_ o sepultamento.
§ 29 A aposentadoria por velhice será devida a contar
dos 65 (sesenta e cincõ) anos de idade.
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Art. 39 Os benefíCiOs pecuiiiãfíos serão -fixados em função da contribuição estabelecida no artigo 5", na:s--seguintes
bases:
I -aposentadoria por velhice ou invalidez --valor mensal correspondente a 90% (noventa por cento) de 1112 (um
doze avos) da média dos três últimos valores sobre os quais
tenha incidido a contribuição anual de que trata o artigo 5",
arrendondando-se o resultado para a unidade de cruzeiro imediatamente superior;
II - pensão - valor correspondente a 70% (setentã
por cento) da aposentadoria calculada conforme o item I,
arredondando-se o resultado para a unidade de cruzeiro ime-diatamente superior;
III - auxi1io-funeral - concedido e pago nas mesmas
bases e condições vigorantes no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS).
§ 1<:> Nos casos em que venha a caber a concessão da
aposentadoria ou da pensão no exercício de 1977, será considerada como realizada, na forma do artigo 5~, para efeifo de
cálculo, a contribuição relativa à produção do ano de 1974.
§ 2"' Os valores dos -benefícios em- mailQtenção serão
reajustados segundo as normas que gozarem para o reajustamentO dos benefícios a Cargo do INPS.
§ 3~> Os valores mensais da aposentadoria por velhice
ou invalidez não poderão, em nenhuma hipótese, ser inferiores
a 90% (noventa por cento) do maior salário mínimo vigente
no País.
Art. 49 O direitO~aos- benefícios instituídos_ por esta lei
fica condicionado aos seguintes prazos de carência:
I - pecuniário (artigo 2', itens I e II) -12 (doze) meses
após o pagamento da primeira contribuição~- anual, desde que
efetuado o recolhimento da segunda (artigo s~);
II- outros benefícios (artigo 2', item III)- 30 (trinta)
dias após o pagamento da primeira contribuição anual.
Art. 5~> Para custeio dos benefícios previstos nesta lei,
fica estabelecida uma contribuição anual obrigatória, a Cargo
do empregador rural, pagável até 31 de março de cada ano,
e correspondente a 12% (doze por cento):
I - de um décimo do valor da produção rural do ano
anterlor, já vendida ou avaliada segundo as cotações do mercado· e
' II - de um vigésim-O do valOr da parte da propriedade
rural porventura mantida sem cultivo, segundo a última avaliação efetuada pelo Incra.
Parágrafo único. O"~ valor total que servirá de _ba~e de
cálculo para a contribuição anual devida pelo empregador
rural não será inferior a 12 (doze) nem superior a 120 (cento
e vinte) salários mínimos de maior valor vigente no País,
arredondando-se as frações para o milhar de cruzeiros imediatamente superior.
Art. 69 O empregador rural que entrarem gozo de apo.:
sentadoria continuará obrigado à contribuição que lhe couber,
na forma do artigo anterior se prosseguir na exploração da
respectiva atlvidade ou voltar a explorá-la.
Art. 79 Os benefícios previstof(n"eSta-lei não serão concecidos ao empregador rural, ou a seus dependentes, na falta
de pagamento da contribuição devida, até que esta seja reco=
lhida com os seguintes acréscimos:
I - multa de 10% (dez por cento) por ano; fração de
atraso, calculada sobre o montante do débito, até o limite
de 50% ( cinqüenta por cento) deste;
II- juros moratóriaS de 1% (um por cento) ao mês
e correção monetária sóbre o aludido montante.
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§ 19 O débito verificado na fOrma deste artigo fiCará
sujeito à cobrança judicial, .como dívida pública, pelo mesmo
processo e com os privilégios rese_r_vad_os à Fazenda Nacional.
§ 2 9 Não haverá incidência de (Vetado) multa e mora
quando ocorrerem condições climáticas adversas que comprovadamente afetem a produção.
Art. 89 O empregador rural que perder essa qualidade
e não estiver obrigado a ingressar em outro regime de previdência social poderá permanecer filiado ao Funrural mediante
o continuado pagamento da contribuiçãO anual, prevalecendo,
para tanto, o valor da última que haja recolhido, que não
poderá ser inferior â coritribuição mínima de que traiam o
artigo 59 e seu parágrafo único.
Art. 9 9 Não será beneficiário do Funrural, ficando de.,
sobrigado de pagar a contribuição nessa qualidade, o empregador rural que exercer, também, ativid~de diversa, em yirtude da qual seja seg"urado obrigatório de outra entidª-de_ 9-e
Previdência Social.
Art. 10. O díretor, sócio-gerente, sóCiO sOlidário, sócio
cotista que receba pro l~bore e sócio de indústria em emp_resa
de natureza agrária ou que preste serviços dessa natureza,
são segurados obrigatórios do INPS.
Art. 11. O sistema previdenciário e assistencial instítuído por esta lei será administrado pelo Fundo de Assistência
ao Trabalhador Rural - FUNRURAL, a ele se aplicando,
em tudo aquilo que não o contrariE, o disposto nas Leis
Complementares n' 11, de 25 de maio de 1971, n' 16, de
30 de outubrci de 1973, e respeCtiVa regulamentação.
Art. 12. Esta lei éntrará em Vigor rio dia 19 de janeiro
de 1976.
Art. 13. _Revogam-se as disposições em contráriO.
Bi-?.sflia, 6 de- novembro de 1~75; 1_~4~ da Iridepenc:Iência
e 87' da República. -ERNESTO GEISEL- L. G. do Nascimento e Silva.

LEI N' 6.184- DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974
Dispõe sobre a integração de funcionários públicos nos
quadros de sociedades de economia mista, empresas públicas- e fundaçÕes resultantes de transformação de órgãos
da administração federal d'reta _e __autarquias; revoga a
Lei n• 5.927, de 11 de outubro de 1973, e dá outras providências.
o Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1<:> Os funcionários públicos de órg-ãOs da administração federal Direta e- autarquiaS que s-e- transformaram Oti
venham a transformar-se em socie_dades de economia mista,
empresas públicas ou fundações poderão ser integrados, mediante opção, n-os quadros de pessoal dessas entidades.
§ 19 A integração prevista neste artigo somente se aplica
a ocupantes de cargos de provimento efetivo e nos agTegados
existentes nos quadros dos órgãos _e autarquias à data da transformação, excluídos os que tenham sido redistribuídos ou
transferidos para quadros de outros órgãos da administração.
§ 29 - A integ~aç-ãO se efetiVàrá mediante contrataÇão,
por prazo indeterminado, no regime da legislação trabalhista,
para emprego compatível com as atribuições -do cargo ocupado
pelo funcionário quando da opção.
§ 3"' EfetiV"ada a integração na forma do parágrafo anterior, Considerar-se~á extinto e·-autõm3.tiéaffie:Oté ·supriinido o
cargo que o funcionário Venha ocuparido no regime estatutário.
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-Art. 2"' Será coiifPi.ltado,-para o g6Z6-dos djr~itos assegurados na legislação trabalhista e de providência social, inclusive para efeitO de carência-, o tempo de serviço ariteriótniente
prestado â administração pública pelo funcionáno-que, por
motivo de que trata o art. 1"', integre ou venha a integrar
quadro de pessoal de sociedade de economia rriiSfa~·empresa pública ou fundação.
_
Parágrafo úiiiCo.-- A contagem de tempo de serviço de
que trata este artigo far-se-á segundo asnorp:tas pertinentes
ao regime estatutário, inclusive c_ompufânéfô-Se·~em ·-dobro,
para fins- de aposentadoria, os períodos de licença especial
não gozada, cujo direito tenha sido adquirido sob o mesmo
regime.
- -- -Art. 3~ Os ftiricloriãfío~rque-permanecerem. no-"'tegime
estatutário poderão concorrer à inclusão no Plan_o de Classificação de Cargos de que trata a Lei n' 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, para o preenchimento de claros na lotação àos ministérios, órgãos integr~ntes da Presidência da República e autarquias FederaiS, na CO:nforrilídade da:S-ri.Ormas legais e regulamentares pertinentes.
ParágrafO únicO": Os funciOtiáriciS-de que trata este artigo
que não satisfizerem os requiSitos da Lei núme_ro_ 5.645,- de
10 de dezembro de 1970, passarão a integrar QUadro Suplementar, na forma e para os efeitos do disposto no parágrafo
_
único do artigo 14, da referida lei.
Art. 49 A União custeará, nos casos dos funcionários
a que se refere o artigo 19, ~ parcela da aposentadoria correspondente ao tempo de serviço prestado sob o regime -eStah.1:..
tário, mediante inclusão no orçamento, anualmente, de _dotação específica em favor do INPS.
_ __
_
Art. 59 A relação das entidades transformadas e o prazo
para o exercício· da opção -a que se refere o artigo 19constarão
de ato regulamentar a ser expedido pelo Poder Executivo.
Art. 6" É revogada a Lei número 5~-927; de 11 de outubro de 1973, e restabelecida a anterior filiação preV1denCiária
dos servidores regidos pela legislação trabalhista que prestam
serviços à administração pública federal, direta e indireta,
bem como dos servidores do Distrito Federal e dos Territórios.
Parágrafo único. O disposto neste artigo nãó iinplica restrição ou prejufzo de qualquer natureza para -os"' servidores
que eram anteriormente segurados da INPS, considerando-se
como de filição a este, para tOdos os efeitos,"o-perfódo dtirante
o qual estiveram filiados ao _Ipase.
Art. 7~ AS contribuições que, por força da lei ora revogada, desde 19 de janeirO de 1974, vinham sendo re-colhidas
ao lpase serão transferidas para o INPS, ao qual caberá também a cobrança das que tenham eventualmente deixado de
ser recolhidas a partir daquela data.
Art. 89 O Ministério da Prevídência e Assistência Social
estabelecerá as condições de transferência das contri_buições
de que trata o artigo anterior; bem como O mofifãiite devido
pio INPS, a título de indenização das despesas com a arrecadação daquelas contribuições e dos gastos adminiSlrafiVOs= fealizados para cumprimento dos encargos atribuídos ao Ipase
.pela Lei n~ 5.927, ora revoga-da.
Art. 9~ Esta lei entrará "eni VigiJi-ilâ data de Sua publicação, revogadas as disposiÇões eril Coiltráriõ-.
Brasília, 11 de dezembro de 1974; 153', da Independência
e 86• da República.- ERNESTO GEISEL- Armando Falcão
- Geraldo Azevedo Henning- Sylvio Frota- Antônio Francisco Azeredo da Silveira - Mário Henrique Simonsen Dyrceu Araújo Nogueira - Alysson Palllinelli - Ney Braga
- Arnaldo Prieto- J. Araripe Macedo - Paulo de Almeida-
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Machado- Severo Fagundes Gomes~ Shigeaki Ueki- João
Paulo dos Reis VeUoso - Maui-íciO Rangel Reis - Euclides
Qua_ndt de Oliveira -- Hugo de Andrade Abreu - Golbery
do Couto e Silva - João Baptista de Olivielra Figueiredo -- Antonio Jorge Correa- L. G. do Nascimento e Silvã~

-LEI N' 7.004, DE 24 DE JUNHO DE 1982
Institui o Programa de Previdência Social aos Estudantes, nas condiÇões que eStabelece.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta~ eu.sancio-· no a seguinte lei:
Art. 19 É instituído o P!Ograma de Previdência Social
aos Estudantes, nas condições estabelecidas na presente lei.
Att. 29 Considera-se estudante, para os efeitos desta
lei, aQuele ainda não incluído entre os seguintes obrigatórios~
da PreVidência Social e que esteja matriculado em estabele_cimento de ensino de 19 e 29, Graus, em cursos universitáriosO!.!_ de formação profissional, devidamente _reconhecidos ou
autorizados pelos competentes órgãos do Poder Executivo_
Federal ou estadual.
Art. 3" O ingresso no Programa instituído por esta lei
será feito facultativamente pelo estudante, ainda ql.ie dependente de segurado obrigatório de qualquer regime de previdência.
§ 19 O segurado_-e_studante poderá manter esta qualidade_ por um período de 12 (doze) meses, após a conc_Iusão
dos cursos a que se refere o artigo an_t~rior, des9.e_ que perma_:neça em dia com o recolhimento de suas contrjbuições.
- § 29 O segúrcldo-estudante perderá esta qualidade se
deixar de recolher 3 (três) contribuições mensais COI').secutivas.
sendo-lhe permitido o reingresso, nas mesmas condições estabelecidas nesta lei.
Art. 49 As prestações garantidas ao segurado-estudante
·
compreendem os ·seguintes benefícios e serviços:
I --benefícios:
a) auxílio-invalidez;
b} pênsão;
c) pecúlio por morte;
II - serviços:
a) assistência médica;
b} reabilitação.
Art. 5~ O auxílio-invalidez consistírá numa prestação
mensal eqmvalente a 50% (cinqüenta por cento) do salário
mínimo regional e será devido ao estudante vítima de enfermidade ou le~ão orgânica que o incapacite, totalmente, para
a_ atividade estudantil ou para fngresso em atividade laboral.
Art. 69 A pensão cOrisistirá numa prestação mensal
equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do__salário mínimo
regional e será concedida pela morte do pai ou responsável
pela manutenção dos estudos, declarado na ocasião da inscrição~ até o término do curso ou ingresso em atividade laboral
vinculada a sistema de providência social obrigatório.
Art. 79 O pecúlio por morte consistirá num pagamentO
único, no valor de 2 (dois) salários mínimos regiOllaís·, e- será
devido, pela morte do pai ou re_sponsável pela manutenção
dos estudos, declarado na ocasião da inscrição.
Art. 89 A assistência médiCa e· à reabilitação serão concedidas nas meSmaS Dases e cOridições vigentes para os segurados da Previdência_ Social em geral, de acordo com _o sistema
instituído pela Lei n9 6.439, de 19 de setembro de 1977, salvo
quanto aos períodos de carência.
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Art. 9o O direitó às_ prestaÇões previstas nesta lei fica
sujeito ao prazo de carência de 6 (seis) meses pãra-ã assistência
médica e reabilitação e de 12 (doze) meses para os benefíciOs.

Art. 10. O custeio do programa ora instituído será atendido pela contribuição de 8,5% (oito e meio-por cento) do
salário mínimo regiorial.

Art. 11.

O tempo de vinculação ao--Programa de Previ-

dência Social aos Estudantes não será consíderado para efeito
dos regimes de previdência soei8.l urbana e rural.

Art. 12.
cação.
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Esta lei eiltrará em vigor-na data de sua publi_

Brasflia, 24 de junh~ de 1982; 161' da Independência
e 94' da República. - JOAO FIGUEffiEDO- Hélio Beltrão.
(A Comissào de- Assuntos Socfªis.) ~PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 36, DE 1991
(N' 514/91, na Casa de origem)
(De Iniciativa do_Presidente da República)
Cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CONANDA e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Eni. decorréncia do que preceituam os arts.-204
da Constituição Federal e 88, inciso II da Lei n' 8.069, de
13 de julho de 1990; fica criado o Consellto Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente- CONANDA.
§ 19 Este Conselho integra o conjunto de atribuições
da Presidência da República.
§ 2' O Presidente da República pode delegar a órgão
executiv() de sua escolha o_ suporte técnico-ãdministrativofinanceiro-llecessário a-ó funcionaménto do Conanda.
Art. 2' Compete ao Conanda:
··
I - elaborar as normas gerais da política naciotiãl de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, fiscalizando
as ações de execução, observadas as linhas de ação e as diretrizes estabelecidas nos arts. 87 e 88 do Estatuto da Criança
e do Adolescente;
II -zelar pela aplicação da política nacion.aLde._atendimento dos direitos_ da criança e do adolescente;
III- dar apoio aos Conselhos Estaduais e Municipais
dos Direitos da Criança e do Adolescente, aos órgãos estaduais, municipais e entiâades não-governamentais para tornar
efetivos os princípios, as Uiretrizes e os direitos estabelecidos
na Lei n' 8.069, de 13 de julho de 1990;
IV- avaliar a política estadual e municipal e a atuação
dos Conselhos Estaduais e Municipais da Crian_ça e do Adolescente;
V- receber petições, denúncias e reclamações formuladas por qualquer pessoa ou entidade quando ocorrer ameaça
ou violação dos direitos da criança e do adolescente assegurados nas leis e na ConstituiçãO Federal;
_ _
VI-ajudar os órgãos competentes na abertura judicial
de ações civis destinadas a- assegurar os direitos da criança
e do adolescente;
VII- acompanhar o reordenamento instituCional propondo, sempre que necessário;-modificaÇões nas estruturas
públicas e privadas destinadas ao atendimento da criança e
do adolescente;
VIII- promover campanhas educativas sobre os direitos
da criança e do adolescente com a indicação das medidas
a serem a dotadas- nos casos de atentados ou violação dos
mesmos;

IX- acompanhar a elaboração e a execução da proposta
orçamentária da União, indicando modificaç-ões neceSsárias
à consecução da política foi-mulada para a promoção dos direitos da criança e do adolescente;
_X_- gerir_ o :fundo de que trã:ta o ai_}:. 5° desta lei e fixar
os critérios para sua utilização, nos termos do aft. 260 da
Lei n' 8.059, de 13 de julho de 1990;
XI -elaborar o seu regimento interno -aprovandoRo pelo
voteo de, no mínimo, dois terços de seus membros, nele defiR
nindo a forma de indicação do seu presidente.
_ Ar_t._ ~ 9 9 _Ç__pJJ.anda _é integrado por representantes do
Poder Executivo, assegurada a pãrticipação dos órgãos executore~_das políticas sociais básicas na área de ação social, justiça,
educação, saúde, economia, trabalho e previdência social e,
- em-igual número. por representantes de entidades nãoRgovernamentais de âm.bito nacional de atendimento dos direitos
dã criança e do adolescente.
__
§ 19 Integram, a~nda, o Conanda,_.oito representantes
das entidades nãc~-governamentais de âmbito nacional de atendiment!) dos direitos da criança e do adolesCente, devendo
incluir-se entre elas, pelo menos, uma entidade voltada especificamente às crianças até seis anos.
§ 29 Na ausência de qualquer titular, a representação
será feita por suplente.
Art. 49 Os membros efetivos e suplentes representantes
do -Poder Execut1ivo são indicados pelos titulares dos respectivos órgões, e os representantes das entidades não-governamentais são indicados ao Presidente da República. através
de escolha, sob ,a coordenação do Fórum DCA ---= Fó~::u_m
Nacional Permanente de Entidades Não-Governamentais da
Defesa dos Dirdtos da Criança e do Adoiescente, -com- a
supervisão da OAB.
Parágrafo úi"Jico. As funções dos-membros do Conanda
não Sáó remuneradas e seu exercício é c6hsíderado~ _serviço
púQlico relevante.
Ar!. 5~- É instituído o Fundo Nacional para a Criãnça
e o Adolescente.
Parágrafo único. O fundo de_ que trata este artigo tem
como receita:
a) as contribldções referidas no art. 260 da Lei 119 8,069,
de 13 de julho de 1990;
b) os recursos consignados ri.o orçamento da União;
c) as contribuições dos governos e··organismos estrangeiros e internacionais;
d) o resultado de aplicações de governos e organismos
estrangeiros e internacionais-;
e) resultado de aplicações no mercado financeiro, observada a legislação pei"tineOte;
f) outros recursos que lhe forem destinados.
. Art. 69 O !Poder Execu_tivo e as en1idades referidas no
art. 3~ devem indicar, em trinta dias, a partir da vigência
desta lei, os no"mes dos representantes, titulares e suplentes.
Art. 79 A instalação do Conanda dar-se-á no prazo de
quarenta e cinco dias da pulbicação desta lei.
- Arf. 8<:> O Conai:lda aprovará o seu regimento interno
no prazo de trinta dias, a contar da sua publicação.
Art. 9' Os arts. 132 e 13Q da Lei n' 8.069, de 13 de
julho de_1990, passam a Vigorar coin a seguinte redação:
"Art. 132. Em cada município haverá, no mínimo,
um conSelho tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade IQcal para mandato de três anos,
permitida uma reconduÇão.
-··

---

-

-

-

·-

·····L··········~·················~~·······.-.-·····,······················
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Art. 139. O processo para a escolha dos membros
do conselho tutelar será estabelec;id_o em lei municipal
e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização
do Ministério Público. n
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições cm coritráriO.-

MENSAGEM N• 133; DE 1991
(DO PODER EXECUTIVO)
Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Nacional:

Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, tenho
o honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de ExposiÇão de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Saúde, o anexo do Projeto de Lei que "Cria
o Conselho Nacional dos Direítos da Criança e dO Adolescente
e dá outras providências".
Brasília, 4 de abril de 1991. -Fernando Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS EM: No 18/GM, DE DEZENOVE DE MARÇO DE 1991, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DA'SAÚDE.
..
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa
Excelência texto- do projeto de lei, no qual se cria o Coriseiho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos do que obriga o item II do Art. 88 do Estatuto da Criança
e do Adolescente, quando trata da política de atendimento.
A criaçã-o do Conanda complementa as diretriZe-5 internas
do Governo Federal com respeito à promoção dos direitos
da criança e do adolescente, pois além de deliberar sobre
a política nacional de atendimento a esses direitos, propondo
priofidades normas gerais e fiscalizando as ações de execução,
o conselho vincula-se às ações dos níveis estaduais e municipais, acompanhando a avaliação das políticas dessas duas esferas administrativas, bem como alia-se a representantes da so;.
ciedade civil para alcançar esses e outros propósitos.
É relevante o fato de que a Lei n• 8.069, de 13 de julho
de 1990, em
seu Art. 260, das Disposições Finais e Transitórias, possibilita
o recebimento de doações de contribuintes ao fundo criado
pelo Art. 88, itenfiV, a ser-controlado pelo Conselho Nacional. Entretanto·, a regulamentação do referido fundo somente
será possível após o órgão gestor ter sido criado.
Ademais, o processo de aperfeiçOa-m-ento" -da- política de
atendimento, em nível do Governo Federal, ocorrido após
a publieação do Estatuto da Criança e do Adolescente, fez
com que o disposto no art. 259 da lei ·anteriOrmente citada
não tivesse sido observado, com adiamento, até- õ presente,
do prazo de noventa dias ali determinado para que a União
elaborasse "projeto de lei dispondo sobre a criação ou adaptação de seus órgãos às diretrizes de atendimento fixados no
-~- -art. 88".
Assim, Senhor Presidente, acredito que, com o projeto
de lei que submete ao superior juízo de Vossa Excelência,
estaremos dando mais um grande passo no sentido de criarmos
condições legais e administrativas para a consolidação da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente, com a união de todas as forças vivas da sociedade
brasileira.
-

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência, Senhor
Presidente, meu profundo respeito. - Alceni Guerra, Ministro da Saúde.

L§GISLAÇÃO CITADA
LEI N• 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre_ o Estatuto da Criança e dO Adolescente, e dá outras providências.

LIVRO I
PARTE GERAL

...............................c.iiTül.o'ii ........................ ..... .
~

Dos

Direito~

Fundamentais

CAPÍTULO I
DQ Direito à Vida e à Saúde
Art. 79 A criança e o adolescente têm direito aproteção
ã- vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais
públicas que permitam ci' n3sdmento e o desenvolvímento
sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

•••••.-

~--·~·

-

_LIVRO II
·PARTE ESPECIAL
TíTULO I
Da Política de Atendimento
CAPÍTULO!
Disposições Gerais
•......
......
............................
-..,._ ••••
--~~~~~

~.-.~·-.-.--.c

~---

Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento:
I - políticas sociais básicas;
.
II- políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem;
III - serviços especiaiS de prevenção e atendimento médico e psicossOcial às vítimas de negligência, maustratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
IV- serviço de identificaÇão e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos;
V- proteção jurídico-social por entidades de defesa dos
direitos da criança e do adolescente.
Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:
I - municipalização do atendimento;
II- criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dç.>s- direitos da criaitça e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das açôes em todos os níveis, assegurada a participação pOpular paritária por meio de organizações
representativas, segundo leis federal, estaduais e municipaiS;
III- criação e manutenção de programas específiCos,
observadas a descentralização polítíco-administratiVa;
IV- manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos· respectivos conselhos dos direitos da
criança e do adolescente;
V-~integração operacional de órgãos do Judiciário, MInistério Público, Defensaria, Segurança Pública e Assistência
Social, preferencialmente em um mesmo-local, para efeito
de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem
se atribua autoria de ato infracional;
VI- mobilização da opinião PUblica no sentido da indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade.
•••• ;;.·::•.• ; ;·.·. -•• .-:.•••••• ; ••••...•••• c.; •• .-.-•. --~:.-.;.; ..••.• .--•.•••.• .-.'•.•• -~ .• ::.:-
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TÍTULO VI
Do Acesso à Justiça

CAPÍTULO V
Do Ministério Plíblico
Art. 200. As furii;ões do Ministério Público, previstas
nesta lei, serão exercidas nos tennós~ da respectiva Lei Orgânica.
Art. 201. Compete ao Ministério Público:
I -conceder a remissão com forma de exclusão do processo;
II -promover e acompanhar os procedimentos relativos
às infrações atribuídas a adolescentes;
III -promover e acompanhar as aç6es de alimentos e
. os procedimentos de suspensão e destituição do pátrio poder,
nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiões, bem
como oficiar em tOdos os demais-procedimentos da competência d_a Justiça ·cta Infância e da Juventude;
a) reduzir em termo as declarações do reclamante, instaurando o competente procedimento, sob sua presidência;
b) entender-se diretarnente com a pessoa ou autoridade
reclamada, em dia, local e horário previa-merite notificados
ou acertados;
c) efetuar recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública afetos à criança e ao
adolescente, fixando prazo razoável para sua perfeíta adequação.
Art. 202. Nos processos e procedimentos em que não.
for_ parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na
defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei, hipótese
em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar
documentos e requerer diligênciaS, usando os recursos cabíveis.
Art. 203. A intimação do Ministério Público,-em qualquer caso, será feita pessoalmente.
Art. 204. A falta de intervenção do Ministério Público
acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício
pelo juiz oli a tequeririie"n-to de qualquer interessado.
Art. 205. As manifestações processuais do representante do MinistériO Público_ deverão ser fu_ndame_ntais.

Disposições Finais e Transit()rias
Art. 260. - Os constribuintes do Imposto de Renda poderão abater da renda bruta 100% (oem por cento) do valor
das doações feitas aos fUildos controlados pelos Conselhos
MunicipaiS, Estaduais e Nacional dos direitos da Criança e
do Adolescente, observado o seguinte:
I -limite de 10% (dez por cento) da renda bruta para
pessoa f(sica; .
-·
.
II-limte de 5% (cinco por cento) da renda bruta para
pessoa jurídica.
§ 1' As deduções a que se refere este artigo não estão
sujeitas a outros limites estabelecidos na legislação do Imposto
de Renda, nem excluem ou reduzem outros benefícios ou
abatimentos e deduções_ em vigor, de maneira as doações
a entidades de utilidade pública.
§ 2"' Os Coriselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos
DireitOs da Criança e do Adolescente fixarão _critério de utilização, através de planos de aplicação das doações subsidiadas
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~ dem~is receitas, ~plicando necessariamente percentual para
mccnhvo ao acolhimento, sob forma de guarda, de criança
}.?~ adolescente, órfão ou abandonado, na forma do disposto
no art. 227, § 3', VI, da Constituição Federal.
• • • • • •-•-• • • • • • •

~•· ·~·

•-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

~·

• • • • ; • • • • • • • • • • • • •-• • • ro • ' • • • • • • •

(A Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 37, DE 1991
(N• 7191, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Fixa o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1<:> O efefivo da Polícia Militar do Distrito Federal,
fixado pela Lei n' 7.851, de 23 de outubro de 1989, passa
a ser de 13.581 (treze mil, quinhentos e oitenta e um) policiais.:
militares, distribuídos pelos seguintes quadros, postos -e graduações:
I - Quadro de Oficiais Policiais-Militares (QOPM):
Coronel PM .......................................... ·-----···-·· 12
Tenente-Coronel PM ........................._......_......•••......... 29
Major PM ................................ ············-···········--··- 67
Cá pitão PM .......................... -. .............................. 127
Primeiro-Tenente PM .......... , ..-..................-.. ······~H·-·· 109
Segundo-Tenente PM ........_....
-148
I I - Quadro de Oficiais Policiais-Militares Femininos
(QOPMF):
Capitão PM Feminino .........................
_~····
2
Primeiro-Tenente PM Feminino ...................-..•. -..~.- . .-.. u~. 3
Segundo-Tenente PM Feminino •...........................•..._.. _7
-= III- Quadro de Oficiais Policiais-Militares de Saúde
(QOPMS):
Tenente-Coronel PM Médiço ....................................... 2
MajorPMMédico ··············-···········--·----····-··c-·········· 4
Major PM Destista ........................................ ·..........._ 1
Capitão PM Médico .......................................-.....c... 10
Capitão PM Dentista .............•........ ··········-······-···-···· 2
Primeiro-Tenente PM Médico ···········u··················~-·~- 28
Primeiro-Tenente PM Dentista ................. •••n••·-····H··· 17
_ . c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . .

H

• • • • • •-.:. • •

. . ••

Primeiro-Tenente PM VeterináriO ···········~···~···~----.-n••u 2
IV- Quadro de Oficiais Policiais-Militares Capelães
(QOPMC):
.
Primeiro-Tenente PM Capelão .............................• .- ..... 2
V- Quadro de Oficiais Policiais-Militares de Administração (QOPMA):
Capitão PM ................................................ m.. ... .. 15
Primeiro-Tenente PM .. ····························-·········-··· 35
Segundo-Tenente PM ............................................... 53.
VI -Quadro de Oficiais Policiais-Militares Especialistas
(QOPME):
Capitão PM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.... 1
Primeiro-Tenente PM ............. ··········-······-·-·~-·····,········ 4
Segundo-Tene-nte PM ............................................... 5
VII- Quadro de Oficiais Policiais-Militares Músicos
(QOPMM):
Capítão PM Músico ............................................._..... 1
PrimeirO-Tenente PM Músico ..................................... 1
Segundo-Tenente PM Músico ..................................... 1
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VIII -Quadro de Praças Policiais~ Militares Combatentes (QOPMC}:
Subtenente PM Combatente ''''"'''""'"c"""c"'-ccccc~-· 78
Primeiro-Sargento-PM Combatente ·····~~·r~~<r<r~r~c~c~ 129
Segundo-Sargento PM Combatente , , , , , , , .... , ....... '""·"·""·· 364
Terceiro-Saigento PM Combatente ................. :••_, ... _1.031
Cabo PM Combatente ... , ....... , .... , .... ," .............. , .. L680
Soldado PM Combatente ................................ ~, .. 8A12
IX- Quadro de Praças Policiais-Militares FemininOs
(QOPMF):
Subtenente PM Feminino ...................... :.r~ ... y:~ ..-....... 2
Primeiro-Sargento PM Feminino ............... ~ .. :~_: ____ ~ 5
Segundo-Sargento PM Feminino .... __.............. ~ .. ;._~······ 13
Terceiro-Sargento PM Feminino ............... , ....•.. _,.~ ..... _45
Cabo PM Feminino ............... ,;.. ,"'""'"""""~~"~"""152
Soldado PM Feminino ......•...•.......... ~~· •... ·~·~~~-C~·-~--'"_3_1_Q__
X- Qu.idro de Praças PoliciaiS-Militares Especialistas
(QPPME):
Subtenente PM Especialista .....-................ ~····~··-····~~···· 9
Primeiro-Sargento PM Especialísta .. M
..... ··~· ~UH ·-C~L·-·~·-·-·. 36
Segundo-Sargento PM Especialista .................. -. ... ~~-.... 47
Terceiro-Sargento PM Especialista ............... k~~L~•ULLL> "89
Cabo PM Especialista ......._............ ·~ .... _.. ..__._.L'""' .....-.-...-. 244
Soldado PM Especialista ............................. , ............ , ............. , .................... 187
Parágrafo único. As vagas resultantes de_sta lei serão
preenchidas mediante promoção, nomeação por concürso público ou inclusão, em parcelas a serem estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal, de acordo com a necessidade do
serviço e as disporiibilidades orçamentárias, desde que haja
compatibilidade com as metas e prioridades estabelecidas na
Lei de Diretrizes Orçamentárias.
·
Art. 2"' As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta da dotação própria OOnsignã.da no Orçamento
da União.
Art. 3<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4<:> Revogam-se as disposiÇões em coiltrário.~
MENSAGEM N' 42
Excelentíssimâs Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos dos arts. 21, XIV, e 61 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Governador do Distritõ Federal, o anexo projeto de
lei que fixa ó- efetiVo da Polícia Militar do Distrito Federal,
e dá outras providências".
Brasfiia, 23 de janeiro de 1991.- Fernando Collor.
KM,E
N' 1191-GAG
Brasília, 7 de janeiro de 1991
Ao ExcelentíssíÕlo Senhor
Fernando Affonso Coolor de Mello
Dígnís:Sirrió Seiihor Presidente da República Federativa do
Brasil
Nesta
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o inCluso anteprojeto de lei, que fixa o
efetiVo da POlícia Milítar do Distrito Federal, e dá outras
providências.
2. O cresciinentO vertígíiiOsO-da população ·-ao DiStrito
Federal, a expansão das áreas habitadas e dos aglomerados

agrourbanos, com o conseqüente aumento indesejado da criminalidade, impõem à corporação a necessidade de adaptar-se
a novas modalidades de policiamento e de rever seu efetivo
operacional. Urge, assim, redimensionãr-s_e- ~e quadro,
adaptando-o a tal realidade.
_~ _
3. Conforine o Senhor Comandante-geral da Corporação interessada deixou muitO bem exposto em seu encaminhamento a respeito, a Polícia Militar do Distrifo Federal, para
cumprir as missões de policiamento Ostensivo, de sua exclusiva
alçada, imposta por prestar serviços em novas áreas de atuação, teve que remanejar seu efetivo atual, cOm reclirsqs huina·nos·provenientes de outras unidades, sobrecarregando-se, a$_sim o serviço do policíal-militã.r.
__ ~- _ De ver~s~__g_~e a proposta em apreço, se acolhida,
além de permitir um ajustamento dos re-cursos humanos às
unidades operacionais recém-implantadas, possibilitará a absorção do Gabinete Militar do Governador e o redimensio-namento dos Órgãos de Dir~çãp _e de _Apqio da Cqrporação,
para que a mesma possa acompanhar a expansão populacional
do Distrito Federal e continuar a garantir, com eficácia, a
segurança pública desta capital.
5.- Por oportuno, cumpre-me informar a Vossa Excelência que a proposição~ em cumprimento à legislação vigente,
foi submetida à apreciação do Estado Maior-do Exército que,
por sua vez, através da Inspetoria-Ger.al das Polícias Militares,
a aprovou.
Colho a oportunidade para reteirar a Vossa Excelência
meus protestos do mais elevado respeito e admiração. - Joaquim Domingos Roriz, Governador do Distrito Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 7,851, DE 23 DE OUTUBRO DE 1989
Fixa o_ efetivo da Polícia Militar do Distrito FederBI,
e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio..;.- _ -~
no a seguinte lei:
. _
Art. 1~ O ef~tivo da Polícia Militar do Distrito Federal~
fixado na Lei n<:> 7:687, de 13 de dezembro de_ 1988, passa
a ser de 11.387 (onze mil, trezentos e oitenta e sete) policiais
militares, distribuídos pelos seguintes quadros, postos e graduações:
1- Quadro de Oficiais Policiais-Militares (QQPM):
·
Coronel PM , ", '"",, '","", '" __ ,, '""~"'""'"·-"• ,, .. ~----• ,, 8
Tenente-Coronel PM .............. ····~·········· .........._.~"''""'·--23
Major PM .. '" "', ":_, :", ""'·"-··-··"-·-·"···-·"' "'""·-~--- 45
Capitão PM ",,,,",,,,,,,",",, '", "' """'"""·-'•· '·"' ""~"-····91
Primeiro-Tenente -pM ....... ..............................._.::~··" 84
Segundo-Tenente l'M '"""""""'"""""'"'"'"""'"""'"'· 119
I I - Quadro de Oficiais Policiais-Militares Femininos
(QOPMF):
.
Capitão PM Feminino .. ... :.... ............................. ~·-·""'~'" 1
Primeiro-Tenente PM Feminino .................................. 2
Segundo-Tenente PM Feminino .....................
4
III --Quadro de Oficiais Policiais-Militares de Saúde
(QOPMS):
Tenente-Coronel PM Médico ....................................... 2
'"4'""'··-·-·-·----------- 3
Major PM Médico , ",, '"
Capitão PM Médico "'" "''", __ """. "'"" """' __ . :" "" :"", 7
Capitão PM Dentista """""""''"'"""'"''""'-···"-··-··""" 1
Primeiro-Tenente PM Médico .... ~ ... -. ......................... 18
PrimeirO-Tenente PM Dentista ............. -...... ~ ...... Krç~
7
H

. . . . . .- • • • • •

"",."'""'c"

.....
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IV-; Quadro de Oficiais POliciais-Militares Capelães
(QOPMC):
Primeiro-Tenente PM Capelão ............. . :.. :.:.:·...
2
V- Quadro de Oficiais P_oliciais-Militares de Administração (QOPMA):
Capitão PM ·························--··················-·'········· 12
Primeiro-Tenente PM ............................................ _ 26
Segundo-Tenente PM ... , ..........•...........................•..• 41
VI- Quadro de Oficiais Policiais-Militares EspecialiStas
(QOPME):
Primeiro-Tenente PM ......................... ~ .............~n-.:__- 4
Segundo-Tenente PM ............................................... 5
VII- Quadro de Oficiais Policiais-Militares MúsicoS
.
(QOPMM):
Capitão PM Músico ................................................. , 1
Primeiro-Tenente PM Músico .............. ~H . . . . . . . . . . H--~~-:1'"~- ;_1_
Segundo-Tenente PM Músico ......... ~--··--·--····---u···--···· 1
VIII- Quadro de Praças Policiais~ Militares Combatentes (QOPMC):
Subtenente PM Combatente .................................•... 64
Primeiro-Sargento PM Combatente ....................•....... 96
Segundo-Sargento PM Combatente ........................... 264
Terceiro-Sargento PM Combatente . . . . . .. . .. . . . ... . .. .... . ... 800
Cabo PM Combatente .. .........•.•..........•......••....•..• 1.336
Soldado PM Combatente ..................................... 7.432
IX- Quadro Q.~ Praças Policiais~ Militares FemininOs
(QPPMF):
Subtenente PM Feminino : ............. : •..• --~·-···············-- 1
Primeiro-Sargento PM Feminino .........-~:.; .. :".. ~.u.----~·-··· 2
Segundo-Sargento PM Feminino ...... ·········-~--~~---·- iO
Terceiro-sargento PM Feniinino . . . . . . . . .. . . . .. .. ..... •.. ••. . . . . 30
Cabo PM Feminino ........................................ _. __ 58
Soldado PM Feminino ·······················-·········-··~-- 3HÍ
X- Quadro de Praças Policiais-Miiitares Especialistas
(QPPME):
Subtenente PM Especialista .............. , ........................ 6
Primeiro-Sargento PM Especialista ········~·~···········n····· 28
Segundo-Sargento PM Especialista ....... ,. ... . . . . . . . . ....... .. 37
Terceiro-Sargento PM Especialista .......................;_·-· .6S:.
Gabo PM Especialista .......................~··················-~ 182
Soldado PM Especialista ......................................... 115
Parágrafo único. As- vagas resultantes desta lei serão
preenchidas mediante promoção~ 3.dmissão por concurso ou
inclusão, em parcelas a serem estabelecidas pelo Governador
do Distrito Federal, de acordo com a necessidade do serviço
e as disponibilidades orçamentárias.
Art. 2~' As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta da dotação própria consignada no Orçamento
da União.
Art. 3"' Ficam mantidas as disposições da Lei ri~" 7.491,
de 13 de junho de 1986, não modificadas por esta lei.
Art. 4~' Esta lei entra em vigor ila data de sua publicação.
Art. 5~' Revogam-se as· disposiçõeS em contráriO~
Brasília, 23 de outubro de 1989; 168~' da Independência
e 101• da República.- JOSÉ SARNEY- J. Saulo Ramos.
(À Comissão de Constituição, JUStiça e_ Cidadania.)
m

••••••••
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da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, ó nome do Dr. Aristides Junqueira Alvarenga, para
ser recondu~ido ao cargo de ProcuradoraGeral da República.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidad~nia, em
votação secreta realizada em 26-6-91, apreciando o relatório
apresentado pelo Sr. Senador Maurício Corr~_a_ (em anexo
ao l'arecer, sobre a Mensagem n• 162, de 199!, do Senhor
Presidente_ da República, opina _pela aprovação da escolha
do Senhor Aristides Junqueira Alvarenga, para eXe-rcer o car~
go de Procurador-Geral da República.
.
Sala das Comissões, 26 de junho de 199!.- Nelson Carneiro, Presidente- Maurfdo Cõrrêa, Relator- WüsoD Mit-rM
tins - Chagas Rodrigues - Jutahy Magalhães - Francisco
Rollemberg- José Eduardo- Mansu to de Lavor- Valmir
- Campello- Élclo Álvares- Nabor Júnior- Josaphat Marinho- José Fogaça- ~eira Filho- Magno Bacelar- Alfredo
Campos - Amir Laudo - Júnia Marise.

RELATÓRIO
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n9 162, de 1991, do Senhor Presidente
da República, submetendo à apreciação do Senado Federal
o nome do Doutor Aristides Junqueira Alvarenga para
ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República.

Relator: Senador Maurício Corrêa
Envia o Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
n_os- termos do art. 52, inciso III, item c, da Constituição
Federal, para apreciação desta Casa, a Mensagem n9 162,
de 1991, submetendo à apreciação do Senado Federal o nome
do Doutor~Aristides Junqueira Alvarenga, para ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República.
-Acompanha o referido documento, o curriculurn vitae
do Dr. Aristides Junqueira Alvarenga, do qual consta_ ter
nãscido em São João del-rey- MG, em 2 d~ março de 1942,
filho de Luiz de Melo Alvarenga ~.Alice Junqueira Alvarenga.
Após _a conclusão da faculdade de Direito da UniVersTcl3ãe Federãl de Minas Gerais, em 1967, prestou concurso
para Promotor de Justiça, no Estado de Goiás, onde obteve
a primeira classificação, exercendo suas funções em diversas
comarcas, como ~Santa Cruz do Goiás, Porangatu, Palmeiras
de Goiás e Goianésia, até 1973, quando passou ao Ministério
Público Federal, no cargo de Procurador da República.
Exerceu, como Procurador da República, uma série de
funções, dentre as quais se destacam: Procurador da República, em São Paulo, a partir de 7 de novembro de 1973,
com atuação junto às varas da Justiça Federal especializadas
em matéria penal; designado pelo Procurador-Geral da República para ter exercício junto a Procuradoria-Geral da República, para emitir pareceres em matéria penal, perante o Supremo Tribunal Federal (junho a novembro de 1978); remoVIdo, ex officlo, para a Procuradoria-Geral da_República, em
Brasília-DF, para emitir pareceres em matéria penal, perante
o Supremo Tribunal Federal (junho de 1979 a 13 de maio
de 1983); designado pelo Procurador,Geral da República para
funcionar na ação penal relativa ao homicídio praticado contra
o Procurador da República, Pedro Jorge de Melo e Silva,
PARECER
perante a 19 Vara da Justiça Federal, Seção Judiciária dO
PARECER N• 209, DE 1991
Estado de Pernambuco (junho de 1982); nomeado para o
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, so- cargo em comissão de_ Subprocurador-Geral da República,
bre a Mensagem n• 162, de 1991, do Senhor Presidente por decreto do Presidente da República, publicado no DOU
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de 13 de maio de _1983, passando a oficiar_ junto à Terceira
Turm-a do Tribunal Federal de Recursos, até fevereiro de
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Judiciário, do Quadro Pennanente da Secetaria do Tribunal
Federal de Recursos (1980); contratado pela direto_ria do pes1987; designado, em janeiro de 1986, pelo Procurador-Geral soal Civil da Marinha para elaborar prova para concurso públida Republica para oficiar junto à Quarta Turma do Tribunal co interno de ascensão funcional para Assistente Jurídico,
Federal de Recursos, cumulativamente com o _ofício junto realizado pelo Ministério da Marinha (1981); membro da coà Terceira Turma, até fevereirO de 1987; Desig~ªdo, em 3 missão examinadora do concurso público para provimerito
de fevereiro de 1987, pelo Procurador-Geral da República, de cargos de Procurador da Fazenda Nacional, realizado pela
para Secretário de Coordenação da Defesa da Ordem Jurídica Escola de Administração Fazendária- ESAF, em 198111982;
do Ministério Público Federal, nos termos do art. 28 do Decre- membro da comissão examína~ora do 6"' concurso público
to nt? 93.840, de 22-12-86, permanecendo em exercício até- para provimento de cargos de Procurador da República, realijunho de 1988; designado, em 5 de fevereiro de 1987, pelo zado pela Procuradoria Geral da República, em 1983; membro
Procurador-Geral da República, para oficiar peraiite a 1~ Se- da comissão examinadora do 8"' concurso público para provição do Tribunal de Recursos, permanecendo em exercício mento de cargos de Procurador_ da República, realizado pela
até 27 de abril de 1987; designado, em 27 de abril de 1987, Procuradoria-Geral da Repdbllca, em 1987; membro da ceipelo Procurador-Geral da República, para oficiar junto á 1• missão examinadora do 10"' concurso público para provimento
Turma do Süpremo Tribunal Federal e para substituír o Procu- de cargos de Procurador da República, realizado pela Procurarador-Geral da República, em caso de ausência ou impedi- doria-Geral da República, em 1989; Presidente da Comissão
mento; promovido por merecimento, em março de 1988, ao Examinadora do 19 9 Concurso Público para provimento de
cargo de Procurador da República Especial, hoje denominado cargos de Procurador da República, realizado pela Procura~
Subprocurador-Geral da República, cargo efetivo e não mais doria Geral da República, em 1990/91; membro de comissões
em comissão; designado em 28 de junho de 1988, pelo Procura- examinadoras de diversos concu!$OS públicos realizados pela
dor-Geral da República, para exercer as funções de Vice-Pro- ESAF, desde 1983 até hoje, para provimento de cargos de
curador-Geral da República; para oficiar em processos de níveis superior e rriédio e Tribunais Regionais Eleitorais e
competência do Supremo Tílbunal Federal; para supervisio- Tribunal Federal de Recursos.nar a atuação do MirifstériO Pú,blico Federal _em processos
Autor do livro "A Competência-Criminal da Justiça Fede~
penais, junto ao Supremo Tribunal Federal e para submeter
à aprovação do Procurador-Geral da República a manifes- ia[ dé Primeira Instância", da Editorã Saraiva, de São Paulo,
tação do_ Ministério Público Federal em que se ponham em o Doutor Aristides Junqueira Alvarenga possui ainda uma
causa questões novas de inconstitucionalídade ou d_e interpre- serie de condecorações, a saber: Co"rilendãdor da Oidem do
tação constitucional; Membro efetivo, como representante do Mérito Militar (25 de agosto de1984); Grão Oficial da Ordem
Ministério Público, do Conselho Nacional de Defesa do Con- do Mérito Judiciário do Trabaiho(ll de agosto de- 1986);
sumidor, designado pelo Presidente da República (agosto de Grande Oficial da Ordem do Mérito Fori;as- }ümaaas (25
1985/junho de 1987); membro do Grupo de Trabalho, insti- de julho de 1989); Grão Cruz da Ordem do Mérito Judiciário
tuído pelo Ministro da Justiça, para elaborar o regulamento do Trabalho(ll de agosto de 1989); Grande Oficial da Ordem
do fundo criado pela Lei n• 7.347185 (novembro de 1985); do Mérito Militar (25 de agosto de 1989); Grande Oficial
membro do Grupo de Trabalho, instituído pelo Procurador- da Ordem do Mérito Brasflia (20 deabril de 1990); Grã~
Geral da República, destinado à eJaboração de propostas de M!'stre da Ordem do Mérito Aeronáutico (12 de setembro
anteprojeto de lei orgânica- do Ministério Público da_ Uniã.o de 1990); Cidadão honorário de Belo Horizonte (19 de novem(novembro de 1985); membro suplente do Conselho Federal bro de 1990), Colar do Mérito do Ministério Publico (14 de
de Entorpecentes, na qualidade de Jurista (abril de 1987); março de 1991); Grão Cruz da Ordem do Mérito Judiciário
- Presidente da Comiss_ão de juristas constitUída, em 8 de março Militar (1• de abril de 199D.
de 1989, pelo Ministro da Justiça, para promover exame de
Pela natureza do presente relatório, era o que se tinha
sugestões e revisão filial do anteprojeto do Código de Defesa a aduzir.
do Consumidor, a ser enviado como colaboração ao Congresso
Sala das Comissões, 26 de junho de 1991.- Nelson CarNacional; nomeado para o cargo de Procurador-Geral da Re- neiro, Presidente - Maurício Corrêa, Relator.
pública, para mandato de dois anos, com posse em 18 de
junho de 1989.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O expediente
O Dr. Aristides Junqueira Alvarenga possui a seguinte lido vai à publicação.
experiência docente: professor de L,egislação Aplicada e OrgaDo expediente lido, constam os Projetes de Lei da Câm~
nização Social e Política Brasileira~ no Curso Técnico de Con- raD9s 34e 35, de 1991-; de iniciativa do Presidente da República,
tabilidade do Colégio Estadual de Goianésía; Goiás (1971 qüe lerão tramitação com prazo -determinado de_ quarenta
a 1972); aulas no Curso de Estágio da Faculdade de Direito e cinCo dias, nos termos do art. 64, §§ 19 e 29 da Constituição,
das Faculdades Metropolitanas Unidas, São Paulo-SP (1974); combinado com o art. 375 d6 Regimento Interno.
professor convidado para ministrar aulas de Polícia Fazendária, na Academia Nacional de Polícia, em Brasília-DF,
De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno,
referente ao Curso de Agente de Polícia Federal (1982); pro- as matérias poderão-receber emendas, peJo prazo de cinco
fessor colaborador do Centro de Ensino UnifiCado de Brasília dias, perante a Comissão de Assuntos Sociais~
- CEUB, disciplina Direito Processual Penal (198211985).
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -,-A Presidência
Participou, outrossim, das SegufrifeSCOmissões e~minadoras
de concursos públicos: designado pelo Ministro-Presidente do recebeu, do Governo do Estado do Rio _çl_e_ Janeiro, Os Ofícios
Tribunal Federal de Recursos para compor a comissão do nços 502 e 503, de 1991, na origem, encaminhando compleconcurso-destinado ao provimento dos· -cargos privativos de mentação de documentação necessária ao prosseguimento da
bacharel em direito, da Classe "A", da Categoria de Técnico tramitação de matéria do interesse daquele estado.
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Os expedientes serão encaminhados à Comissão_ de Assuntos Económicos, pata anexar aos processados dos Ofícjos_
n~ s/24 e s/27, de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência
recebeu, da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Estado
de Mato Grosso, o OfíciO fl? 302, de 1991, na origem, cópia
do relatório referente- ão feColhimento do imposto incidente
sobre o ouro atiyo financeíro e o respec~iv9 repasse recebido
da União.
À Comissão de Assunto~ EcOnônlicos, para coriheClinento. (Pausa.)
Sobre a mesa, projetas de lei do Senado que serão lidos
-~ ~~- -~ ~
- ~pelo Sr. 1' Secretãrio.
São lidos -os seguintes:
PROJETO DELELDO SENADO N• Z47, DE 1991
Altera as Leis n' 7.827, de 27 de setembro de 1989,
e n• 8.167, de 16 de ajneiro de 1991, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
_
Art. 1' O art. 3° da Lei n' _7.827, de 27 de setembro
de 1989, fica acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. .3~

O O O • o ._.. ooOO O O O'"-'--" •-~· O OOo o o oooOO o o o~· -~A · - · : - : • O . , • . . . _ .

Parágrafo úriico. 20% (vinte por cento) âas liberações
mensais dos rec_u.rsos do Ft,mdo Cgns~ituciooal d_e_ financiamento do Norte - FNO, devem ser aplicados obrigatoriamente no financiamento pata aquisição de propriedade rural
de até 150_ hect(lres, exclusivamente por trabalhadore~ rl!rais. ''
Art. 2' O art. 11 da Lei n' 8.167, de 16 de janeiro
de 1991, fíca acrescido do_ _seguinte § 2~, traásforma:ndo-se
o parágrafo único em § 1':
~
~~ ~
~~
"Art. 11. .. ................ - ............... ~------..
§ 2• 20% (vinte por eento) dos reçurws áirecadados anualmente pelo Fundo deJnvestim~.Ptos da_Amazônia ........ FINAM, serão transferidos para urna conta especial e específica nó "BancO da Amazônia SIA, para apliCação obrigatória no fínaiidafnento pa·ra aquisição de propriedade rural de_ até 150. hectares, exdusiva~ente por
trabalhadores_ rurais."
Art. 3? Os finan_çiamentos- concedidos com base nos artigos anteriores deverão obdecer às diretrizes estabele_cidas
nesta lei.
Art. 4' A propriedade, objeto de financiamento para
aquisição, deverá ser__avaliada pelos órgãos competentes do
Estado e do Município e pelo Banco da _Amazônia, -sob
coordenação d_o InstitQtQ Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA).
Parágrafo único. A formalização do processo de aquisição da propriedade deverá estar concluída em 60 (sessenta)
dias a partir da data do pedido.
Art. 5" _O_ adquirente deverá satisfa_zer os se_guintes requisitos para se beneficiar do financiamento:
.
I - comprovar, mediante título eleitoral ou carteira de
trabalho, que reside e tem domicílio no eStado há pelo menos
dois anos, e que é trabalhador rural;
II --não possuir outra propriedade rural em seu nome,
do cônjuge ou dos filhos menores de 18 anos;~

a
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III - comprometer-se a explorar pessoalme_n_te ou_ com
sua família a terra adquirida;
IV - comprometer-se a não alienar a propriedade a:ntes
de decorridos 10 (dez) anos desua aquisição.
Parági"afó Unko. A propriedade poderá ser alienada excepcionalmente após 5 anos, desde que tenha anuência prévia
do Conselho Deliberativo da Sudam, do Banco da Amazônia
e do Incra.
Art. 6\' O financiamento, que cobrirá o valor total da
aquisição da propriedade, despesas de demarcação, registro
e outros encargos necessários, será concedido mediante as
seguintes condições:
I - prazo de até 15 (quinze) anos, eom 3·(três) de carência;
·
II- juros de 6% (seis porcento) ao ano, sem a incidência
de ·novos encargos;
III -garantia mediante hipoteca do próprio imóvel.
Art. 7~ O adquirente do imóvel financiado nos termos
desta lei terá garantia de acesso prioritário às linhas de crédito
do Programa Rural do FNO, do Banco da Amazônia S/A
e do Banco do Brasil S/A, e apoio dos órgãos de assistência
técnica rural federal, estadual ou municipal.
Art. 8• O Banco da Amazônia Si A publicará mensalmente, em jornal diário de grande circulação de cada estado,
a relação, discriminada por município, dos trabalhadores beneficiados, especificando o nome do adquirente, a área da
propriedade e o valor do finandamento.
Art. 9~ O Poder Executivo regulamentará esta Lei no
prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua publicação.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua pub_licação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Propomos no presente projeto que vinte por cento dos
redlrSoS do Fundo Constitucional de Financiame-ntO do Norte
_(FN_()) e vinte por cento do Fundo de Desenvolvimento da
Amazónia (Finam) sejam aplicados no financiamento da aquisição de pequenas propriedades~ por trabalhadores rurais da
-~
- ··
~
Região.
A Proposição visa a fixar o homem na região onde v.ive,
evitar invasão de terras e aumentar a produção, proporcionando, assim, melhores condições de vida às famílias~ Esses
objetivos· coadunam-se perfeitamente como os do FNO e do
Ffnaril, que se propõe justamente a contribuir para o desenvolvimento económico e_social da Região Norte.
Qua~to ao Finam, embora, se trate de fundo pertencente
a empresas, não há impedimento para que a lei determine
a aplicação específica de parte dos recursos, como propomos.
Por outro lado, não cremos que o contribuinte prefira dar
óti.tta destinação ao incentivo, tanto porque não têrn ónus
quando opta por destacar parte do imposto de renda para
ser aplicada no Finam, como pelo fato de que o retorno social
que se espera -com a aplicaçãQ prevista no projeto interessar
a todos, inclusive às próprias empresas.
_ Optamos por fixar no texto do projeto algumas diretrizes
que servirão_ para orientar a sua regulamentação e aplicação.
---A- cautela que apresentamos no processo de avaliação
das terras tem por finalidade evitar a sua superavaliação, assim
--como oUtroS problemas que acabariam por desvirtuar o sistema.
A reforma agrária, confôrnie prevista na ConstitUição,
embora desejada por todos, tem tido execução muito lenta,
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não sendo suficiente para resolver os graves problemas que
ocorrem na região amazónica, como é do conhecimento de
todos. Estamos convictos de que o remanejamento dos recursos do FNO e do Finam, tal como ora proposto, poderá se
constituir numa verdadeira reforma agrária, com reflexos positivos em todos os setorcs da sociedade.
Conclamamos, pois, os ilustres senhores parlamentares
a refletirem sobre o alcance da medida proposta, solicitando,
ao mesmo tempo, o apoio de todos para a sua aprovação.
Sala das Sessões, 26 de junho de 1991. -Senador João
Rocha
(A Comissão de Assuntos Económicos-decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 248, DE 1991
Assegura, a cooperativas de produtores rurais, prioridade na aplicação de recursos provenientes de programas
de incentivos riScais para implantação de agroindústrias
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

___________ _
Art. to A aplicação de recursos oiiginárlbs--âe-prôgr3mas de incentivos fiscais rcgioilais para implantação de agroindústria, destinar-se-ã, observados os demais requisitos previstos em lei, prioritariamente, a cooperativas de produtores
rurais.
Art. 2"' É reduzida em 50% a alíquota devida do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referente a máquinas
e implementos agrícolas adquiridos por mini, pequenos e médios produtores.
Parágrafo único. Para fins do disposto no cajmt, são considerados mini, pequenos e médios produtores aqueles asS1nl
classificados conforme a normalização aplicável a operações
de crédito rural.
Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições eril contr_ário.
Justificação
É sobejamente conhecido o processo de crescimento verificado no agro brasileiro nas duas últimas décadas. A incorporação constante de novas áreas agricultáveis e a difusão macfÇ3.
de tecnologias modernas propiciaram o incremento contiriuado da produção e produtividade no período. O processO foi
acompanhado de expressiva concentração na estrutUra dO uso
e da propriedade do solo, com as conseqüências previsíveis
em termos de esvaziamento do campo e crescimento paralelo
da população marginalizada na periferia- dos grandes centros
urbanos.
_
É conhecido também, o fato de uma primeira fase desse
processo, baseada no subsídio creditício intenso nas áre_a_s de
custeio, investimento e comercialização, ter-se esgotado em
1980. Desde então, após um breve período de retração, o
setor voltou a crescer de forma dinâmica, -elevando os patamares de produção a pontos nunca antes alcançados, nos últimos
quatro anos. Deve-se ressaltar que esse crescimento oCorreu
apesar de o estímulo creditício não ter aínda sido substituído
por completo por uma política estável de preços mínimos
compensadores.
Tudo indica-contudo, que o novo surto de crescimento
penalizará, ainda mais, pequenos e médios produtores. A
escassez de recursos próprios, somada à inexistência de crédito
abundante e generoso, dificulta, se não inipossibilita, a repo--c

__
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siÇão das máquinas e implementes necessários à produção.
Daí, a deterioração progressiva das condiçõe_s de concorrência
de pequenos e médios produtores-em fase do grande, mesmo
em conjunturas favoráveis de mercado. A persistir essa situação, pode-se prever, no bojo do crescimento do setor, a intensificação do processo de concentração fundiária e de sua conseqüência indesejável: o êxodo rural.
A presença do pequeno e médio produtor e sua significação quantitativa é necessária para o desenvolvimento equilibrado do agro e da economia como um todo. Urge, portanto,
criar condições para que conjurituras de mercado eventualmente propícias possam beneficiar, na mesma proporção, a
pequenos e grandes.
Para tanto, para incrementar o ganho do pequeno e-médio_
produtor, para assegurar-lhes condições de retorno do trabalho por eles despendido, propomos os dois dispositiVos que
constituem o projeto ora apresentado. A prioridade das cooperativas na alocação de recursos, provenientes de programas
de incentivOs fiscais regionaiS, para a cOnstrução de agroindústria, beneficia, diretamerlte, a nlassa de cooperados, constituída, majoritariamente, por pequenos produtores. A medida
posSibilitará a retenção por parte do produtor, de parte, ao
menos, do ganho industrial oriundo _do beneficiamento de
sua produção. Por outro lado, a redução em 50% da alíquota
do IPI devido pelo fabricante, por ocasião da venda de máquinas e implementes, permitir-lhes-á a reposição mais rápida,
e mesmo o íncremento; de seus instrumentos de trabalho,
com conseqüências diretas sobre o volume de produção, o
aumento da produtividade e, em última instância, sobre os
rendimentos do produtor.
Sala das Sessões, 26 de junho de 1991. -Senador Francisco Rollemberg.
_(À Comissão de Assuntos Económicos.....:....decísão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N·-249, DE 1991
Altera a Lei n~ 5.809, de 10 __9e outubro d~ 1972,
que dispõesobre a retribuição e direitos do pessoal civil
e_ militar em serviço da União e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1> O inciso I, do art. 21 da Lei n•5.809, de 10
de outubro de 1972 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 21 .....................................................:._...... .
I - 10% (dez por cento) de seu val_Õr para o cóO)uge,cónipanheiro ou companheira com quem viva há mais de cinco
anos, sob sua dependência económica.
I I - .............................-...................................... .
a) ....................................................................... __
b) ...................................................................... .
c) ..................................................................... ..
d) ...................................... : ............ ___ ., ___ ,_, ______ .,

e)( suprimido)
Art. 2' Dê-se ao art. 29 da Lei 5.809, de 10 de outubro
de 1972 a seguinte redação.
"Art. 29 ..................... : ... :.::.-.......................::: .. ~-! - ........................................ ,,_,"··'~... -................ ..
II - Passagem via aérea para O servidor ou servidora,
seu cônjuge ou companheiro oucompanheera c9m quem mantenha união estável há mais de cinco anos e dependentes
menores quando for designado para o exercício, em caráter
provisório, de missão cOnsiderada permanente -e cuja seja
duração superior a 30 (trinta) dias, e

3800 Quinta-feira 27

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

III- ••'"'•••••••••••••••••••••<>•••••••••••••••~•~•••••-.,."'"'"·'
Art. 3~' Esta lei entra em vigor na data de sua pUbli~
cação.
Art. 4!1 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A presente proposta adequa a norma em tela ao novo
tratamento constitucional da_çlo à família de fato, haja vista

o art._ 226, § 39 da Lei Maior que estipula que para efeitos
de proteção do Estado é reconhecida a União estável.et;t~re.
homem e mulher como entidade familiar~ devendo a lei facilitar sua COJ?versão em casam~nto. __
_
Resta destacar que a equalização dos_ companheiros e
companheiras de fato ao_s _cônjuges, na percepção dos 10%
(dez por cento) da representação, também atende a mesma
mens Iegis constitudonã.I que buscou à legitimação da famiJia
de fato, efetivamente ·cbhs_tituída na forma da união estável
Afastando este descompasso entre norma em vigor e as
novas posturas constitucionais previstas pára a matérià, acreditamos estar-se aperfeiçoando o ordenamento jurídico brasileiro.
Sala das Scissões, 26 de junho de 1991. -Senador Marco
Maciel.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.809, DE 10 DE OUTUBRO DE 1972
•• •••••••••••••••• ••••••••

••••u••••••~•••oo•••••••••••.'''"'""''''"''''"""""'"'''

Art. 21. O auxflio familiar é calculado em função da
indenização de representação no exterior recebido pelo servidor à razão de:
I - 10% (dez por cento) de seu valor, para-a esposa;
e
Art. 29. O transporte é, assegurado'-na forma __e condi:_
ções que se seguem:_ _
''
I --passagem via -aére-a, para o soérv1âor e seus dependentes~ e translação-9a_bagagem, quando designado para:
uooo o • • • • ••

.~

• ••• •-•

••••~M,......,._,_~v--~""'-._,..._""''·~-.-.---.=-"'""'~~----

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania-decisão terminatiVa.)
__________ _
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - OÇprojefos
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1"' Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 335, DE 1991
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
Requeiro, nos téril_ros do Art. 50, pãrá"grafo 29 , d.i Consti~
tuição Federal e do art. 2_16 do Regimeritó Interno do Senado,
Federal, sejam solicitadas à Legião Brasiieira de Assistência,
através da Ministra da Ação Social as seg'uintes informaÇões:
Quais os convêniQs firmados pela LBA como o Estado
do Tocantins e muniCfpios nos anos 89, 90 é 91 com os respecR
ti vos valores e correspondentes obras físicaS ã. se:rem- edifiR
cadas;
Quais foram Os rectii'sós aplicados diretamente pela LBA
no Estado do Tocantins pos anos citados, qom seus respectivos
valores, programa e obras físiCas.
-- -
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Justificação
É do-nosSo conhecimento que a Fundação Legião Brasileira de Assistência tem aplicado grandes somas de recursos
financeiros em obras de assistência social no Estido do ToR
cail'tins:
Com o nosso requerimento desejamos ser informados
dos programas implantados e a serem implantados bem como
das obras realizadas e das que estão programadas no estado
e nos municípios.
Saia das Sessões, 26 de JunhQ de 1991.- Serúidor Moisés
Abrão.
_{A Comissão Diretora)

REQUERIMENTO N' 336, DE 1991
-Requeiro, na forma do art.-216 do -RegirrientO Interno
do Senado Federal, combinado com os---arts. 50, § 29 , e 49,
inciso X, da Constituição Federal, ao Senhor Ministro dã
Infra-Estrutura as seguintes informações:
1) Qual a composição do patrimõnio e respectiVO valor,
distinguindo-se a natureza dos títulos mobiliários e propriedades imobiliárias, além das disponibilidades em moeda em
31-12-90 e 30-P-91, dos seguirites fundos de previdêncía administrados_ pela direção das entidades estataiS relacionadas:,
Petros/PI.!_trobrás;
SiStel;
Valia/CVRD;
Portus; e
CBS/CSN.
2) Quais--foram os imóveis adquiridos e vendidos por
tais entidades fechadas_ de previdência durante o exercício
de 1990 e o primeiro semestre de 1991, os respectivos valores
e conP.iç_ões de pagamento efetuados?
3) Quais foram ps intCrni~diários <;las. operaÇOtú(de -cOinpra e venda acima referidas e os respctivos_ valoreS de cmnissões pagas a título de corretagem?
JustificaçãO
De acórdo com o Relatório do Tribunal de Contas da
União sobre as contas do governo da República, o Bala_nço
Geral da União consigna o valor de Cr$ 205.387.000,00, a
título de "contribuição a entidades fechadas de previdência".
No entanto consta, do mesmo relatório, informação do D.epartaniento do Tesouro NaciOnal de que o volume total de recursos aplicados, peJas estatais patrocinadoras daquelas entidades, atingiu a soma total de Cr$ 109.701.734.956,14, quantia
significativamente superior ao consignado. Essa quantia tornase ainda mais curiosa se a compararmos ao valor de. Cr$
6.982.219.482,79 referente à aplicação nomesmo item de despesa no exercício de 1989.
Diante do volume crescente de recursos _aplicado pelas
empresas patrocinadoras nas EFPP, e tendo em vista o enorme
património gerido por essas mesmas eptjdades, tornam-se necessárias as informações solicitadas para que possa o Senado
Federal elaborar, de forma consciente e consistente com a
realidade, legislação qUe permita o controle adequado desses
fundos.
Sala das Sessões, 26 de junho de 1991. -Senador Eduar·
do SupUcy.
..__ (À Comissão Diretora.)
REQUERIMENTO N• 337, DE 1991
Requeiro, na forma do art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, combinado com o_s arts. 50, § 2 9 , e 49,
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inciso X, da ConstituiÇão Federal, ao Senhor Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento, as seguintes-informações:
I) Qual a composição do patrimônio e respecriVovalor,
distinguindo-se a natureza dos títulos mobiliários e propriedades imobiliárias, além das disponibilidades em moeda em
31-12-90 e 30-6-91, dos seguintes fundos de previdência administrados pela direção das entidades estatais relacionadas:
Previ/BB;
Capef/BNB;
Funcef/CEF;
Centrus/BACEN; e
PREVHABICEF.
2) Quais foi"am os imóVeiS ã.dquiridos e vendidos por
tais entidades fechadas de previdência durante o exercício
de 1990 e -o-primeirOsemesue-·cte 1991, os respectivos valores
e condições de pagamento efetuados?
3) Quais foram os intermediários das operações de compra e venda acima referidas e os respectivos valores de comissões pagas a título de corretagem?

Justificação
De -ácórdo com o Relatório do Tribunal de Contas da
União sobre as contas -do governo da República, o Balanço
Geral da União consigna o valor de Cr$ 205.387.000,00, a
título de "contribuição a entidades fechadas de previdência".
No entanto consta, do mesmo relatório, informaÇcló do Departamento do Tesouro Nacional de que o volume total de recursos aplicados, pelas estatais patrocinadoras daquelas entidades, atingiu a soma tótal de Cr$ 109.701.734.956,14, quantia
significativamente-súpe-rior aó Cóilsignado. Essa quantia tomase ainda mais curiosa se a 'cbmparaimóS ·ao--valor de _Cr$
6.982.219.489,79 referente à aplicação no mesmo 1tem-de.despesa no exercício de 1989.
Diante do volume crescente de recurso aplicado pelas
empresas patrocinadoras nas EFPP, e tendo em vista o enorme
património gerido por essas mesmas entidades, tomam-se· necessárias as informaÇõeS solicitadas para que possa o Senado
Federal elaborar, de forma consciente e consistente com a
realidade, legislação que permita o controle adequado desses
fundos.
Sala das Sessões, 26 de junho de 1991.- Senador Eduardo Supllcy.
·
· ·· · ·· ·
· ·
(À Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Os requerimentos lidos irão ao exame da Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~"
Secretário.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 338, DE 1991
Nos termos do art. 55, III, da Constituição e para os
fins do disposto no art. 13, §§ 19 e 2~" do Regimento Interno,
requeiro licença para me afastar dos trabalhos_ da Casa, a
partir de 26 do corrente mês, pelo prazo _de 19 dias, a fim
de participar de conferência a convite da AsSociação Interparlamentar de Turismo.
Salà das Sessões, 26 de junho de 1991. -Senador Onofre
Quinan.

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Cárneiro) - O requerimento lido será submetido à Comissão de Relações Exteriores
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e Defesa Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do
Dia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.P Secretário.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 339, DE 1991
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c
do Regimento Interno, para o PLS n9 88/91, que "dispõe
sobre a aposentadoria por tempo de serviço no regíme da
Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, e dá outras providênclâs". 'sala das Sessões, 26 de junho de 1991. -Nelson Carneiro
- Mansueto de Lavor - Jutaby Magalhães - Humberto
Lucena - Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência
esclarece ao Plenário que está impossibilitada de dar tramitação ao requerimento, por força do_parágrafo único do art.
336 do Regimento Interno, que foi introduzido_ através da
Resolução n• 3, de 1991.
Entretanto, remete o mesmo ao Presidente da Comissão
de Assuntos SociaiS, para as medidas que julgar conveniente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
SecretáfiO.
-

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 340, DE 1991
Nos termos do disposto no art. 281 do Regimento Interno,
requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos
para a Mensagem n• 162, de 1991 (n' 307/91, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete à apreciação do Senado a escolha do nome do Doutor Aristides J unqueira Alvarenga, para ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República, a fim de que figure na Ordem do
Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 26 de junho de 1991. - Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'Amatéria
a que se refere o requerimento aprovado figurará na Ordem
do Dia da sessão seguinte.
Sobre a mesa, comunicaç6es que serão lidas pelo Sr.
1~' Secretário.
São lidas as s~guintes:
0!. GSLM N• 52191
Brasflia, 24 de junho de 1991.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com o disposto no_ art. 39, alínea a, do Regimento Interno,
que me ausentarei dos trabâlhos da Casa no período de 9
de julho a 10 d~ agosto do corrente ano, para uma breve
viagem ao exterior eni caráter particular.
Aproveito a opohunidade para reiterar a Vossa Excelência, protestos de elevada consideração e apreço.
Cordialmente, Senador Lavoisier Maia.
Brasflia, 26 de junho de 1991.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
a partir desta data, passo a integrar a Bancada do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro- PMDB.
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À oportunidade, renovo-lhe as express_ões de minha estima e alta consideração.
Atenciosamente,- Senador Iram Saraiva.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A~ cõmanicações lidas vão à publicação.
-- Sobre a mesa, requerimento qUe será -lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
É lido o seguinte:
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No caso específico do convênio objeto deste requerimento,
como _fOi ou está sendo feita tal fiscalizaçáo?
___
_
Sala das Sessões, 26 de junho de 1991.- Senadqr Jutah:
Magalhães.

SALVADOR PROCURA CR$500 MILHÓÍjS
. Prefeitura não sabe onde está verba liberaQa
Marcia Gomes
Salvador - Ninguém sabe, ninguém viu._ A vertia- de
Cr$500 milhões liberada pelo Ministério da- ação Sociaf,- no
início do ano, para que a Prefeitura de Salvador urbanizasse
REQUERIMENTO N• 341, DE 1991
2.583 lotes de um projeto conhecido como Mussurunga 6,
Nos termos dos arts. 216 e 238 do Regimento Interno tem paradeiro ignOrado. O Secretário de Habitaç-ão; Ramon
do Senado Federal, formulo o presente a ser encaminhado . Amos, afirma que o dinheiro foi entregue à prefeitura, tendo
sido liberado em três parcelas, após convêriio (ProCesso n"
ao Ministro de Estado da Ação Social.
·
1.435} assinado em 31 de dezembro de 1990 e publieado no
Na edição de hoje (25-6-91), o Jornal do Brasil publica· Diário Oficialem 18 .de janeiro-de~te ano. M_as o Prefeito Fermatéria, sob .o título ''Salvador procura Cr$500 milhões''. Nes- nando José nega. "A única, verba que recebi foi de Cr$176
sa matéria, afirma-se, na capital baiana "ninguém sabe, nin- milhões para obras de contenção de encostas, que serão conguém viu ... ·a verba de Cr$500 milhões~·, _que_ teria sidO "libe- cluídas no fim deste mês. O convênio para essas obras_ foi
rada pelo Ministério da Ação Social, no início do ano, para assinado em dezembro passado com o Ministério da Ação
que a Prefeitura de Salvador urbanizasse 2.583 lote_s de liUl - Social", garanti!l o prefeito. _ -- - --- . ~
projeto conhecido como Mussurunga 6" ,verba esta d~_ .Q~l!a
'---~· Fe_,_rnando José.disse.que a Prefeitura_de Sal~ador tem
deiro desconhecido.
vários pleitos peridentes no Ministério da Ação Social. "Um
Ainda de acordo com infórniação do referido. jornal, o de.lçs_ ~_p-ara a liberaçã_o _ae recursos__ para a cesta básica de
secretário de Habitação afirma··-que- ó âinheiro foi entregue material de construção e J.UQanização de 6 mil lotes, pedido
àquela a prefeitura, liberado em três· parcelas, nos termos em maio do ano passado e até hoje estamos esperando.
de um Convênio de n? 1.435, assinado em 31 de dezembro
No. ano passado diziam que não estava incluído no Orçade 1990 e publicado .no. Diário Oficial em 18 de janeiro de mento e, por isso, não podiam liberar o dinheiro", afJIIllou.
1991.
Ele disse que vai convidar a ministra Margarida Procópio
O prefeito nega o recebimento da_ ~e_rba. Já o Secretário para a inauguração das obras de- conte_nção de encostas na
de Comunicação Social declara que "provavelmente a verba próxima semana.
.. ,
_.
·
·
teria sido .destinada. ao ..Gove_rn.o do I;~tado". O presidente
Durante três dias, de quarta _a_s_exta.-feira da semana pasda Urbis, empresa estadu.al de urbanizaçã_o e habitação, por sada, a equipe do Prefeito. Fernando José tentou .em vão locasua vez, "garante que não viu a cor dos Cr$ 500 milhões."_.._ .. lizar _o_ dinheiro ou documentos que comprovassem a assinaDütnle- disso, apresento este requerimento, para que se- tura do convênio. O Secretário da Comunicação Social, Ferjam prestadas as seguintes infoirilações:, ,
nai:ido Es.carizt disse que provavelmente a verba teria sido
1. O Ministério da Ação Social assinou, de fat_o,_o coo-_ -destinada ao governo do estado. Mas o Presidente .da_Urbis,
vênio mencionado na referida matéria jornalística? ,
empresa estadual de urbanização e habit<)ção, Antonio ,Osório
2.. No caso 'de resposta afirmativa, quãl o objeto do garante que não viu a cor do Cr$500 milhões. ''Nós não recebeconvênio, o montante- dos recursos correspondentes, forma mos esse dinheiro. Realmente existem obras em Mussurunga,
da respectiva liberação, valor de eventuais parcelas, datas mas não são da prefeitUra", disse Osório.
de efetivação dos correspondentes créditos e/ou recebimento?
·A SeCretária de Aç_ão So_cia.l, Maria_del Carmo, garantiu
3. Qual o verdadeiro destinatário_ dos recursOs conve- que não existe projeto algum com o nome de Mussurunga
niados, a Prefeitura de Salvador, o Estado daBahia o_u entida- 6 na prefeitura. "Deve haver algum engano", disse Maria
de da administraçãO- indireta do muniCípio ou_ estado? Que dei Carmo. De acordo com o Secretário de Comunic_ação,
· _ _ ______ _
entidade é esta?
Fernando Escariz, a liberação de verbas normalmente é demo4. Os referidos recursos foram entregues a títUlo onero- rada, pOrque depende da disponibilidade do Tesouro. "Nem
so, ou a fundo perdido? se a título onerosq, quais as condições sempre quando o convênio é publicado significa que a vetba
da operação?
.
está à disposição da prefeitura. Recursos contratados_ no Go5. Não sendo correta a mencionada matéria jornalística 1 verno Sarney. por exemplo, só foram liberados no Governo
consta, nesse ministério~ ·registres, qué devam ser informados Collor", _afirmou Escariz.
ao Senado, sobre outro qualquer convênio, fínanciàri1€:i:l!õ,
- (À Comissão Diretora.)
entrega de recursos, à Prefeitura de Salvador ou ao Governo
. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requefi-'
do Estado da Bahia, cujos recursos ·se ,destinem- ã -projetesde urbanização de lotes?
_ mente lido será encaminhado ao exame da Mesa Diretora.
·vai-Se passar-à Ordem do Dia.
·-~-o6. Foram destinados, por esse ministério, reCáisd's para
obras de contenção-de encostas em Salvador, cuja conclusão
O Sr. Dirceu Carneiro, ]" Secretário, deixa a cadeira da
se prevê para fim deste mês? Qual o montante desses recursos? presidência, que é õcupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presi_ ___
_ dente.
Qual o convênio que autorizou sua Iib~raç~o_t
7. Como esse ministério fiscaliza o,u c_ontrola a entrega,
O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente, antes de se
o recebimento e o emprego dos recursos públicos alocados
à conta de seu orçamento para repasses a estados e municípios? pissar à Ordem do oía;- peço a palavra pela ordem.
o

•.

•

o

------

•
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

Concedo~

a palavra ao nobre Senador.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-~ V. Ex• já deu início.
à Ordem do Dia. AgOra devo esperar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -:- V. Ex• tem
aquela precedência afetiva diante do Presidente~ Sustarei a
apreciação da Ordem do Dia até que V. EX' intervenha nos
debates.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente,já disse
a V. Ex• que, se um dia for autoridade, V. Ex• será o meu
minjstro das Relaçóes Exteriores, país nunca vi diploptata,
igual na minha vida._
_
_
__
_-0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - É bondade
de V.Ex• ~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, tenho uma
reclamação à Liderança do Governo. Ontem, quando o Senador Marco Maciel estava discursando, aparteei S. Ex• sobre
um outro assunto, que era o parcelamento de débitos da Previdência e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O
Senador Ney Maranhão dirigiu-se ao telefone e _f_alou com
o Ministro do Trabalhõ, ÃnTóriio Rogério Magri, que garantiu
que as empresas não seriam beneficiadas com esse parcelamento_. Hoje o Diário Oficial publica a resolução do Ministro
do Trabalho, na forma que estava expressa no papel em poder
do Senador Alexandre Costa, que era uma·préViã apresentação- dessa resolução. Era um esboço, um rascunho, não
sei bem que nome dar.
Sr. Presldente, está oficializãdo que todas as- -empre&as
serão beneficiadas com o parcelamento em 15 anos; mesmo
as que estão em débito com o FGTS e a-Pre-vidêÍlcia Social.
Não sei qual a garantia que a Liderança do Governo pode
dar, porque aceitar a palavra da Liderança do GOverno, coirao
aceitei, ontem, a palavra do vice-líder do Governo, infelizmente não corresponde à realidade dos fatos.
Está chegando o Senador Ron<ln Tito, qu-e tàmbém apresentou reclamação, ontem, sobre _o que hoje está publicado
no Diário Oficial.
Isso se tem repetido, Sr. Presidente. :1;: não ê- poss:ível,
num Congresso Nacional, repetirem-se fatos que· retiram- a
credibilidade de qualquer ação que -envõlve a_ Liderança do
Governo. Hoje, tivemos o exemp1o no Congressó Nacional:
a Câmara derrotou fragorosamente a Medida P~ovisória n"'
296;-porque o_ Deputado Hurriberto Souto ·não pôde manter
a palavra do Governo naquelas negociações feitas Com -as
Lideranças.
Essa falta de credibilidadé está tornando insuportável
para a convivência parlamentar. Acredito piamente na palavra
do Senador Marco Maciel, como na palavra do Senador Ney
Maranhão. Mas, infelizmente, o que S. Ex~ acertam em nome
do Governo não é transformado em realidade aqui no Congresso Nacional, e no Senado, em particular.
Por isso, Sr. Presidente, o meu ptotesto pelo que aconteceu: houve a garantia do Senador Ney Mar.anhãÇJ de que o
fato que hoje estamos vendo no Diário Oficial não ocorreria,
mas deu-se o contrário.
- -- 1

O Sr. Ronari. Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -~Tem a pala·
vra o nobre Líder Senador Ronan Tito.
--
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O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Senador Alexandre
Costa recebeu ontem cópia de uma possível portaria do Ministéiio, em qüe ad referendum do Conselho Curador, seria daào
o. prazo de 15 anos para os inadimplentes;-aiiás, não é inadimplência-, porque o empresário recolhe do trabalhador o Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço.
_
O Sr. Rachid Saldanha Derzi- É seu infiel depositário!
-~ o SR. RONAN TITO - É infiel depositário! v_ Ex•,
Senador Rachid Saldanha Derzi, definiu muito bem. É o infiel~
depositário.
Agora, o Goverrio vai premiãr lirif empresário que atrasou, que não recolheu o dinheiro do trabalhador? ~ como
ficam aqueles que pagaram? Vai-se estimular, então, no País;
que se dê aos municípios- um prazo pa.rá regularizar a situação?
Concordo! Por quê? Porque durante o período autoritário,
os Municípios tinham apenas 6% da arrecadação do País,
com o que não era possíVel solver seus compromissos. E quanto âs empresas que_ recebem o dinheiro do trabalhador, que
devem recolher esse dinheiro ao Tesouro Nacional?
.sr. Presidente, procuro não ser um opositor sectário.
Tenhq procurado demonstrar isso aqui, mas, sinceramente,
não sei que medidas devemos tomar para obstar essa portaria
que ontem era apenas uma ameaça e hoje se consumou, foi
publicada no Diário Oficial. Não a aceitO,- repilo-a com a
maior veemência, vou lutar contra ela 24 horas por dia; para
isso, contra essa indignidade, peço o apoio não só da minha
bancada mas também do Senado Federal.
O Sr. Humberto Lucena- Permite _v. Ex~ um aparte?
O SR. RONAN TITO....: Pois não, nobre Líder.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex\ neste momento, fala
em nome de toda a Bancada do PMD B, nesse mesmo tom
de protesto e de indignação.
O SR. RONAN tlTO - Nobre Senador, não esperava
de V~ E~~ outra atjt!J~e, porque conheço o espírito cívico
de V. Ex~ Temos, neste momento, de zelar pelo dinheiro
do trabalhador. Esse é. o dinheiro para a construção ·da casa
própria, e para isso é destinado.
_ _
,
Sr. Presidente, n..~o tenho_ sequer condições emocionais
para tratar desse assunto, que não posso acreditar que se
consuma.
- Tenho aqui um· depoimento da maior irriportãncia dõ
Senador Amir Lando, parlamentar que enriquece a Bancada
do PMDB, ontem S. Ex~ esteve com o Sr. ministro tratando
de q~est?~s da Amazônia_. Eu gostaria _de ouvi_-Ici.o

O Sr. AmirLando-Nobre Senador, V. Ex• me concede
um aparte?
O SR. RONAN TITO- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Amir Lando - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
todos devem ter conhecimento de que tratei do assunto relativo ao soldado da borracha, do seringueiro. O Líder do P_R~
prontificou-se a ir ao ministrO, marcando_ a audiência para
hoje de manhã; e lá -não gostaria que fosse meu esse testemljnho, p:~as do Líder_do Governo_-, presentes o líder do
PRN e vice-líder do governo - foi claro o ministro dízendo
que nessa portaria S. Ex~ jamais teria permitido 15 anos para
as empresas privadas, mas apenas, evidentemente, um parcelamento dos débitos do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço antigo, com a Previdência antiga. Mas não teriã permi_-·

---
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tido isso. Agora, ao ler o Diário Oficial, fico evidentemente
perplexo, como V. Ex~ Testemunho o fato a V. Ex~~ o reafirmo aqui, pois foram palavras textuais do ministro. Não sei
o -que aconteceu! S. Ex~ não admitia esse prazo de parcelamento de 15 anos para as entidades privadas. Esse· o testemunho que eu qu_eria dar. _Talvez o Ministro, através da sua
Liderança, dê a esta Casa uma informação mais peremptória:
se hou ve algum equívoco, poderia rever essa portaria. Durante
a audiência, S. Ex~ mostrou-nos Uiit prOfeto=-de portãria, que
-realmente não consignava esses 15 anos. - O SR. RONAN TITO. - Agradeço ao nobre Senador
Amir Lando esse depoimento e quero·ressãftar, Sr.- Presi-·
dente, que na ComisSão de Assuntos EconómicoS dp.S~nado
Federal há um projeto do Senador Alexandre Costa que con~
cede a possibilidade do parcelamento do Fundo de Garantia
para as prefeituras e para os estados no prazo de 10- anos.
Acredito - e querO .crer -"que houve um cochilo; ou
pode ser que a redação tenha saído de maneira capciosa e
o Sr. ministro não atentou- para este fato. Quero acreditar,
sinceramente, que essa portaria será féVogada ímediáfãmente
por outra. Se não for, caberá ao Plenário do Senado tomar
uma medida para obstar esse fato, não permitir que- ocorra,
porque não podemos permitir, em hipótese alguma, que o
dinheiro do trabalhador seja tratado dessa maneira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito baml
Palmas.)

J unlio de 1991

vantagens pessoais ou eleitorais no Goverrio da Nova República. Assim, os princípios partidários, as bandeiras de luta
e -Os Compromissos com o povo e com o País ficaram relegado~
ao .segundo plano. Todo o esforço qu.e havia sido feito, toda
a luta que foi travada nas praças públicas, toda a ·confiança
adquirida no seio da classe trabalhadora, coroada durante
a memorável campanha pelas "diretas-já", começava a perder
substância. A população, que antes admirava e "depositava
no PMDB a sua grande esperança, passava a desacreditá-lo.
Quanto a nós, políticos, estudantes, trabalhadores, intelectuaiS e militantes engajados, resistfan;tos internamente contra
a desca~acterização.

APesar de_ nossa resis~ênçi-a, oo fM:OB- foi .~i.Dguando,
passou a assumir, na prática, posições dúbias e, na maioria
dãs vezes, contrárias aos postulados do seu programa. O resultado é que a convivência tornou:.se- insUstentável,_ em~ virtude
justamente da agudização das contradições internas. O resultado foi que muitos abandonaram a sigla e partiram em buscade outros espaços onde seria possível continuar o embate
pela liberdade, pela justiça social e pela organização de uma
sociedade verdadeiramente democrátiCa.
'
COnfesso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que foi uma
decisão _muito dura para mim, anunciar, da Tribuna desta
Casa, a minha separação .do PMDB, naquela tarde de 1989.
T~-r paSsado por esta experiência me dá, hoje, todaa_segurança
para dizer que, em relação a todos os outros colllpanheiros
que seguii'aril o mesmo caminho, a tomada de decisão nesse
O Sr. Iram Saraiva - Sr. Presidente, peço a palavra sentido_foi um duro golpe, não só político mas, acima de
para breve comunicação.
fudo, emocional. Tanto para mim como para a maioria desses
O SR- PRESIDEN1'E (Mauro Benevides) ~ Concedo companheiri)S, o MDB e em seguida, o PMDB, foi o início
a palavra ao nobre Senador.
de tudo. Para mim, particularmente, foi realmente a primeira
O SR. IRAM SARAIVA (PMDB --"- GQ. Para breve co- referência. Desde os bancos escol~res, ainda adolescente~ nos
municação.)- Sr. Presidente e Srs-. S~nador~s, venlio hoje id6s dos anos 60, via no MDB a _gi'ande trincheira da demoà tribuna desta Casa para anunciar, oficialmente, o meu retor~. cracia. Já militava, naqUeleS anos dífid:is~ DOs cólég_ios e nas
no aos quadros do Partido do Movimento Democrático Brasi- universidades_, ligado aos núcleos_ de base do partidO no movi_mento estudantil. A partir de 1973, quando iniciei concretaleiro.
Quase dojs anos s.e passaram desde que formalizei, ne-ste mente minha vida pública--como Vereador em GoiâQ.ia__, fui
mesmo lugar, ~uma sessão como esta, Q meu deslig~mento eleito pelo MDB. Da mesma maneira~ como "Qep}l_tado Estadas hostes do PMDB. Naquele momento, Sr. Presil!ente, Srs. dual, Deputado Federal e, finalmente, como S_enador, fui
Senadores, vivíamos Uma conjuntura política diferente, um vitorioso nas urna,s pelo PMDB.
instante transitõfio_-da vida institucioria_1 b_i'asileira. Vivíamos,
Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, entre 1973 e 1989,
inquestionavelmente, os últimos estertores da transição e está-" foram 16 anos de vida parlamentar intensa, ligada estreitavamos já às vésperas da eleição presidencial, ap_ós quase 30 mente à história e às lutas do PMDB. Tanto no meu Estadoanos impedidos de eleger, pelo voto direto e democrático, quanto no resto do País, e pel:ante o Partido, um compromisso
·O Presidente da República.
"
...
foi assmriido: "lutar pela derrota final do regime de ditadura
O PMDB que ei.J. deixava naquele momento atravessava militar". Eu, como parlamentar, e o PMDB como partido
uma crise de identidade sem precedentes. Do Amazonas ao político, conseguimos, firi.almente, ver realizado o nosso granRio Grande do Sul, valorosos companheiros, corajosos com- de sonho. Todavia, foi justamente na segunda etapa de luta
batentes das lutas travadas nos momentos mais críticos da que estabeleceram as grandes controvérsias. Vencida a ditaduescuridão democrática se questionav-am ê exigiam do partido ra, caj;)ia agora ao partido_ pavimentar a consolidação demoque não se afastasse das bandeiras de luta avançadas que crática e exigir; ao meSIIiO tempó, da nova ordem estabelecida,
sempre empunhou. Na qualidade de Senador do PMDB; na• a efetivação na prática doS compromissos assumidos publica.:.
quela ocasião, defendi, como serilpre· o fiz ao lorigo- de toda mente com a sociedade. Foi exatamente aí que chegamos
a uma grande encruzilhada e foi exatamente neste ponto funa minha vida pública, as posições de vanguarda.
_
Assim, assumi pU.blicainenfe uma defesa intransigente dos dame~tal_que se agudizaram as profundas contradições que
princfpios ·que -deram origem ao=MDB e que inspirou, logo levaram o fMDB a uma situação de grandes dificuldades
em seguida, toda a sua luta pela redemocratizaçãO-do País. interna e externa. Na verdade, nesta fase crucial, o partido
Inegavelmente, uma grande batalha idtl_ológica tra-vava-se no p~rdia grada!ivarnente a SI:Ia ~denti<f_ade, d_eixava pouco a pouorganismo partidário. -De um lado, estavam os p1rini5ffos,-os·- co de ser uma referência das chamadas fOrças progressistas
chamados autênticos, os verdadeiros peeriledebistas, e, do e pagava assim o pesado ónus do isolamento político qUe
outro, os fisiológico_s e os oportuni~tas- que Chegaram na vigé- culminou-com o fraco resultado obtido na última eleição presi_
. sima quinta hora. Eles visavam tiniC3n:iénte à obtenção de dencial.
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É exatamente esta, Sr. Presidente, Srs. Senador~s. a avaliação que faço da trajctória do PMDB na primeira faSe .de
sua existência política.- Considero o-ano de 1985, com a vitória
de Tancn~do Neves nu Colégio Eleitoral, como o ponto final
de um círculo que se iniciou com o GOlpe Militar de 1964.
A partir daí inaugura-se ~ma nova etapa,- que _coincide c9m
a Constituinte e com a eleição di reta para Presidente da República em 1989. Entre 1985(1990, o PMDB não foi capaz de
se adaptar ao novo momento político nacional, que é o da
construção da democracia e que continua prevalecendo. Na
primeira fase, foi brilhante como vanguarda da resistência
contra a ditadura, mas~ logo no início da- segund_a, j_á_9~fot::
mado pelo inchamento, tornou~se fisiológico e irreconhecível.
Finalment~, aquele não era mais o partido peJo qual me elegi
Vereador, deputado estadual, duas vezes-deputado federal,
orgulho~e
dignidade peemedebista
e senador·em 1986.
cediam assim lugar ao desvírtuamen~o e _à:acomOdação, tor--:
nando~o massa de manobra nas mãos·das classes dominantes.
Agora, constato que o PMDB está retornando â:s sua_s
orig"ens e, para todos aqueles que tiveram o orgulho de fundálo, como eu, ·chegou o·mo:rnento do retorn-o. Pouco a pouCo_
ele se vai libertando dos víciOs que adquiriu e, pouco a pouco,
vai conseguindo superar suas contradições internas. Muitos
já retOrnaram· e agora--chegou também a ·minha hora ·de -voltar
para casa e reencontrar os velhos companheiros de luta; Q_
objetivo é somar forças, ·reorganizar as idéias e parti:. pará
o trabalho de reconstrução. Vejo que_o no~O- _PMGB; que
surge agora sob o comando do ex-Gpvernador Orest-:·.s Quér~
cia, tem como objefivo maior refOrç'ir ·a tese das mudauç~s
e reconquistar a confiança da sociedade brasileira como força
realmente transformadora.
Ne'sse trabalho de reorganização discutido no recente se~
minârjõ reafizado _em .Brasflia, não nos ·podemos esquecer
de que a urbanização, o-aumento da alfabetização e da eduCação, e a expansão dos meiOs de com!l~icaÇão dê iriãssa éstendem inevitavelmente a consciência política, im.iltipiicam as
demandas polítíCãS-e ampliam a participação p'cilítiCa. O
PMDB precisa, portanto, estar preparado para voltar a liderar
o processo~ de organização política do povo brasileifõ. O novo
PMDB renasce numa- COnjuntura enf qUé a democracia e_ ·a
superação da crise económica ãpãreêerii·com·o irânde-m.êtã.
a ser atingida. Portanto, a meu ver, a· luta democrátiq1 con_~
creta de hoje está na organização das bases sociais, _Pata ãt_ingir
esses objetivos o Partido -deverá estar Prepaiado Para propor
mudanças de qualidade na estrutura política, económica e
sncial da Nação. Todavia, este papel do riovo PMDB dependerá de sua· permanente articulação, a partir de agora, com
os movimentos populares·, como acontecia .nós anos de luta
contra a ditadura militar. Ê impõrtante ressrut~ que a-sociedade brasileira já atiõ.giu tim gtau cOnsiderável de organizça~o.
Entretanto, os partidos políticos nacionais~ Piíildpa]meilte
aqueles que se organizaram a p-artir da base Social, não conse~
guiram atingir o meSffio patamar de.:OrgãltizaÇão·. i!JegãVel~
mente, é a _expcriéncia- aCumulada o grande património do
PMDB. O Partido sempre encarnou o verdadeiro caráter político da luta democrática, que continuará S~Il:dº_travada, não
só aqui no Congresso Nacional~ mas sobretudo em_ todos os
lugares da vida nacional. Sem ziguezagues e sem __ relutar, as
posições do novo partido têm que passar pelo combate total
contra o subdesenvolvimento. Os direitos do povõ trabalhador
precisam ser respeitados. Defendendo uma linha de ação nesta
direção, conseguiremos estabelecer que o pleno desenvolvi-mento reflita a vontade da maioria: Por esta razão, cada pro~
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posta colocada, cada votação que aconteça e cada aliança
que "seja: esta:&eledda neCessita, inquestionavelmente, refletir
o· que está escrito no programa partidário e a Vontade de
sua direção.
No Brasil de hoje, onde se precisa lutar muito para se
conquistar o que é de direito, o PMDB, como força organi~
zada, constituída no Congresso Nacional, com 110 Deputados
e 25 Senadores, tem força suficiente- e repréS_entatividade de
sobra para assumir a liderança da defesa desses direitos. Vejo
hoje que sua nova direção luta para atingir essa posição. Não
resta dúvida que ainda existem algumas resistências íntefnas,
mas tenho certeza de que estão superadas. Todos os partidos
políticos têm seus problemas e _suas divergências internas.
As que eixstem hoje no novo PMDB São infinitamente nienóres e menos graves do que as que forçaram a nossa saída.
São djferenças de ordem superficial e não de ord,em filosófica.
E diante desse quadro nacional que o PMDB deve definir
sua trajetória e seu perfil ideológico. Pela sua história, ele
é outra vez um candidato natural para ser o instrumento de
polarização das forças nacionais e democráticas, para alcançar
a definitiva justiça social. Será justamente a traves de tiro gran~
de debate, que agora se inicia, que .se construirá o caminho
prõpt iu para esta proposta soberana de desenvolvimento nacional~ E_~quanto o OoveniO se_perdé Da improvisação e conti~·
nua merg~.;lhando_o País na recessão, o f>MDB renasce e prepara~se para conquistar o poder político em 94. Não t~nho dúvida
de que este é um movimentO cJue vai promover· uma ação
unitária e não há dúvidas de_que já há uma _consciêncíã desse
prohlerÍla. Um político realmente preocupado _com o futuro
de seu País rião podería desconhecer que este é _um momento
hisí.úrico, de uma enorme transcendência, poique ·chegOu a
hora das definições.
·
~~ ~
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
pãra explicação pessoal.
O Sr~ Cid Sabófu de Carvalho -Sr. Presid~nte, peço
a palavra para uma questão de ordem.
~O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre
Senador Cid Sabóia de Carvalho deseja leVantár uma questão
de ordem perante a Presidêncíi. A- Mesa- póde esC_t.iSãi ao
nobre Líder Marco Maciel, porque a questão de ordem tem,
realmente, garantida a precedência. Em seguida, a Mesa con~
cederá a palavra ao nobre Líder do PFL.
O SR. CIO SABÓIA DE CARVALHO (PMDB ~CE.
Para questão de ordem.)- Sr. Presidente, a questão de ordem, muito breve, prende~se_ ait:tda à elaboração do Código_
Civil Brasileiro.
~ ;;abe V. Ex• que :çe;queri -e foi deferida-:- uma Comissão
Especial para elaborar o projeto. Isso porque aquele projeto,
que já vinha da Câmar:a dos Deputados, fora arquivado ao
final da _legislatura, por força de interpretação regimental.
Mas quando reunimos, logo após a instalação, a Comissão
formada em atendimento ao meu requerimento, vefifitamos,
Sr. Presidente, que era preciso revisar essa questão, ainda
maiS pela razão histórica, pela natureza da matéria abordada,
pelo ;3.specto de tudo que se há de contar a respeito do Código
Civil Brasileiro que v_enha a existir após esse monumento
afUal de Clóvis Bevilácqua.
É que, nas comissões da Câmara dos Deputados, grandes
parlamentares tiveram participação na elaboração desse proje~
to, oriundo de um trabalho muito brilhante do jurista Miguel
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Reale. Mas, arquivado, a minha intenção, ao requerer a Co~
missão, era aproveitar aquele trabalho e apresentar, a partir
dali, ~ma nova contribuição ao Parlamento com essa Comissão
da qual fui eleito Presidente e o Senador Josaphat Marinho
foi nomeado Relator~Geral.
Sr. Presidente, houve a Assembléía Nacional Constituinte, fato impediente, absolutamente impeditivo dos trabalhos
dessa comissão. Ela foi presidida pelo Senador Nelson Carneiro, posteriormente pelo Senador Luiz Vianna, que veio a
falecer, e assumi em seu lugar, mas já faltando alguns dias
para o arquivamento fatal, esse arqUivamento que acoriteceu.
Fosse um fato prescriciorial, Sr. Presidente, era notório
que a prescrição estaria interrompida pelo advento da Assembléia Nacional Constituinte.- Mas esse fato deixa de ser relevante, e quero chamar a atenção de V. Ex~, parqué para
is.so conto com o -apoio de todos QS juriStas que estão na
comissão, e concordamos todos na elaboração desta questão
de ordem. O fato predominante é que se trafa de um Códi.go
Civil, é que se trata de um prOjeto de Miguel Reale, é que
se trata de um trabalho em -que houve a participaÇão de Nelson
Carneiro, de Tancredo Neves e de grandes juristas que já
estiveram na Câmara dos Deputados e no Senado FederaL
Não é um projeto qualquer, que possa caber dentrQ ~'='s.::;
critério que mereceu a:interpretação da Mesa par& o arquivamento, porque completou o número de legislaturas previsto
no Regimento.
_ _
Estou levantando esta questão de ordem para -juas coisas.
Sr. Presidente: primeiro, que V. Ex• leve em con.$ideração
que se trata de um projeto de Código Civil; segundo, que
V. Ex~ veJa a relevância de _se salvar esse _projeto·,- Ílh..!:::::ive
pelo lado históiico já conslima·do, pelo lado intelectual já
consumado, pelo lado jurídico já consumado, e leve e~ catita
que o Regimento se refere a projetas em lato sensu, nunca
no stricto sensu, como é o caso de um Código Civil.
Queria pedir a V. Ex~ que deferisse essa questão de ordem. Primeiramente, suspenderíamos o trabalho da comissão
que foi nomeada, não farfainos ilenhuina reunião agora, até
que V. Ex~ estudasse o assunto e decidisse a questão de Ordem.
O requerimento e para que V. EX' determine a sustação
dos trabalhos da nova comissão para a elaboração do projeto
e determine estudos. na A$se~soria do Senado para, em agosto,
V. Ex~ resolver ess_a questão de ordem, quando, então, restabeleceremos a comissão tradicional do Código Civil ou retQmaremos a outra comissão.
Mas é necessário que V. Ex• determine a suspensão dos
trabalhos da comissão recen_teme:i:iteiQ.stalaâa, e mande proceder aos estudos, e que esses estudos tenham u_ma visão mais
jurídica do que regimental, porque nem sempre o Regimento
tem aspectos jurídicos predominantes; tem aspeCtõsjlitfdicos
internos quando, na verdade, a questão é social, é ampla,
atinge toda a sociedade e não as questões internaS do S_en_ádo
Federal.
·
··
·
- Por isso, o requerimento tem essas duas partes: primeiro,
determinar, de logo, sustemos os trabalhos dessa comissão
até a decisão da questão de ordem de V. Ex~, e, segundo,
deíerir o desarquivamento do Projeto de Código CiViLoriundo
da Câmara dos Deputados, qUe_ ilasceu de um -amplo estudo
de juristas brasileiros, -com seminários, etc., tendo à frente
o brilhante jurisc6IiSulto Miguel Reale.
É a questão de ordem, Sr. Presidente, que ergo a V.
Ex•, e confesso, ao final, corii_ a concordância de todos os
membros da comissão, devidamente designados pelas lideranças.
-
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, a Mesa adotará as providências
que objetivem compatíbilizar a rigidez da letra regimental,
que disciplina o assunto, e o pleito ·de V. Ex•, que se relaciona
co,m matéria ·de inquestionável relevância, que é o Projeto
de Código CiviL . - .
Na sessão de amanhã, a Mesa anunciará, pira conhecimentQ de V. EX~- e -da CaSa, a decisão que responderá a
todas as outras informações constantes da questão ora_sus_citada por V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel. Logo a seguir,
falará o Senador Amir Lando.
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Para explicação
pessoal. Sem revisão do orador.) -Sr; Presidente, Srs. Senadores, solicitei a palavra para uma-explicação pessoal, visto
que tive meti nome citado numa intervenção do senador Jutahy Magalhães~ S. Ex~ se reportou a um fato ocorrido ontem
nesta Casa, quando se discutia matéria relativa à possibilidade
da edição, por parte do Sr. Ministro do Trabalho, de portaria
parcelando os débitos de empresas do setor público com a
Previdência Social. Quando cheguei a plenário, Sr. Presidente,
o _-assu.n~u já-se·enêontrava em discússão. E fiZ- uma breve
intervenção, dizendo que iria fazer gestões para apurar se
procediam ou não as alegações_ que estavam sendo suscitadas,
aqui, no plenário. Logo depois, o Senador Ney Maranhão
tomou li. iniciativa, por corita própria, de ligar para o Ministro
do Trabalho, e de S. Ex-~ colheu - assim o nobre Senador
me transmitiu- que a téferid3. portaria nãà dispunha sobre
parcelamento de débitos de instituições_privãdas, e sim que
reduzia, tão-só e simplesmente, a parcelamento para o setor
público, se não _estou equivocado para os municípios bi"asileiros.
Soube, agora, que a referida portaria foi editada nos
terro_QS em que teria sido levantada onte~, aqu~ no plenário
do Senado, ou seja, contemplando, também, empresa privadas . .
Sr~ P_re_siden_te, ainda não li o Diá_l:'io Oficial de -hoje,
e não tomei conhecimento, portanto, desta portaria. Mas gostasia de diz~r que, ontem, nenhuma gestão fiz junto ao Ministro do Trabalho, porque o Senador Ney Maranhão, diligente,
como sempre, se apressou a conversar com o próprio Ministro
e obter __ de S. Ex;!'_ as informações -que, a nosso júízo, foram
julgadas satisfatórias.
__ Daí pot que, Sr. Presidente - já que a questão volta
à ser aflorada hoje - eu me disponho a entrar em entendimentos com o Ministro do Trabalho para que S. EX" esclareça
de_ forma mais definitiva o teor dessa portaria.
De toda maneira, Sr.-Presidente, eu gostaria de reafirmar
o que disse ontem, que espero que a portaria não esteja vazada
em termos que venham a comprometer o interesse público.
Esta a núnha opinião, mais uma vez afirmada.
Mas eu ~ão quero avaf!çar em ne'!lhuma observação sem
antes conversar com S.. Ex~, o Sr. Ministro do TrabãlhO,- O
que pretendo fazer em tempo hábil.
·
·
Não gostaria, Sr. Presidente, ioda via, de!âeiXarde çonsignar aqui o meu protesto com relação à manifestaçãO Oo Senador Jutahy Magalhães. Repilo as palavras de S. Ex• quando
diz que a Liderança do Governo não tem oferecido os esclarecimentos que se impõem ·no andamento das matérias, muito
menos que, eventualmente, eu não tenha honrado aqui os
compromissos_ e acordos que tê~ sido celebrados. Ao longo
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de todo esse processo; poucos foram os- compromissos que

a uma outra assessora que diligenciasse junto à Mesa do Senado para verificar se a matéria já tinha efetivamente ingressado
nesta Casa. Mas, de toda maneira, quero_ dizer a V. -Ex• que,
ainda ontem, falei com o Senhor Presidente sobre esse assunto, e Sua Excelência assegurou-me.que já havia aprovado
a remessa da matéria ao Con_gressa.. . _Hoje, tive o Dr. Dória
Porto, a informação de que a mensagem já tinha sido enviada
ao Congresso Nacional.

assumi, mas até agora, nunca deixei de honrá-los.

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Marco Maciel, não
sei se-_oregimentalmente posso aparteá-lo. (Assentimento do
orador.) Mas, de qualquer m-aneira, me antecipo e peço licença para afirmar o seguinte: Primeirõ, não diSse qUe V. Ex~
não honrava os compromissos; disse que o Governo não honrava os compromissos que V. Ex~ assumia aqui; é algo complemente diferente. Afirmei, Tilclusive, que confiava na ação de
V. Ex• e do Senador Ney Maranhão. Mas o Senador Ney
Maranhão havia garantido que a portaria não seria editada
nos termos em que o foi hoje. Esse é O-ponto;-lnfell:imente
o GOVei'nO não garãfite o que a sua liderança di2; aqui. Esse
fato não vem nem do tempo de V. Ex\ é anterior. Vem
desde a época da discussão do Código de Defesa do Consumidor, da Lei de Custos e Beneficíos_ da Previdência etc.
Os coinpromissos eram assumidos, aqui, pela Liderança do
Governo, e o Gov.ernó, depois, vetava o projeto. Faço essa
ressalva: não é questão dirigida a V. Ex" Agora, que áGoverno
não tem mais, para min1, credibilidade, não tem! Vejamos:
V. Ex• já está, há vários dias, te[)tand<? fazer com que o
Governo cumpra o ·compromisso assumido entre niim e V.
Ex•, juntamente com o Senadq_r rv_fansueto de Lavor e outros
pares. E, até agora, o GOvernO n_aó cumpriu. Sei qu'e V.
Ex.~ está trabalhando para que iSsO- ocorra. Infelizmente, o
Governo não fez a Su_a parte.
---c

O SR. MARCO MACIEL - Gostaria, em função do
aparte de V. Ex~, de fazer duas observações que me parecem
pertinentes ao caso: Em primeiro lugár, com relação a essa
portaria do Ministro do Trabalho - como fiz_ questão de
salientar- não conversei com- S. Ex~ O S"enador Ney Maranhão o fez e deu os esclarec_imentos-adequados ...
O Sr. Jutahy Magalhães- Não disse que foi V. Ex•
Declarei, textualmente, ter sido o Senador Ney Maranhão.
No entanto, o que S. Ex• nos declarou, infelizmente não ocorreu.
O SR- MARCO MACIEL - Então, vou deixar claro.
Conversarei com o--Ministro do Trabalho, para que possã
oferecer ao Plenário os esclarecimentos necessários e, Inclusive, levar, se for o caso, o fato ao conhecimento de Sua
Excelência, o Senhor Presidente da República.
Agora, com relação à outra questão que V. Ex~ suscita,
embora V. Ex~ nãO tenha am.mci~do expressamente, refere-se
àquele acordo que firmamos com relação ao projeto que concede isenção de IPI para a aquisição de máqUirias e equipamentos sobressalentes. Quero dizer a respeito do assunto que,
embora se tratasse de matéria complexa, o Governo tótnou
as providências adequadas. Especificamente ontem, conversei
com o Presidente Fernando Collor, e Sua Excelência me adiantou que já estava enviando ao Congresso· Nacional, a mensagem, que seria remetida à Comissão Mista. Hoje, tomei conhecimento, pelo Dr. Dó ria Porto- representante do Ministério
da Econonüa: nas negõciações - que a matéria tinha sido
encaminhada, hoje, ao Congresso Nacional. E, há cerca de
uma hora, solicitei a uma assessora minha que diligenciasse
junto â Mesa da Câmara ou à Mesa do Senado, para que
verificasse se a ni"erisagem já havia sido, de fato, entregue
aqui no CongreS:sõ Nacional. Por se tratar de matéria orçamentária-, a mensagem· Seria encaminhada, à ComisSão_ Mista e,
conseqüentemente, o seu ingresso ocorreria através da Mesa
do Senado. Há cerca de uma hora ou uma hora e meia, soiicitei
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O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V: Ex• mais um-.
aparte?
O SR. MARCO MACIEL- Pois não.

_

O Sr. Jutahy Magalhães- Veja V. E~ como tudo ocorre.
Fico satisfeito com a afirmação de V. Ex• de qUe a mensagem
já estás~ndo eilviada. Ontem, V. Ex~ me declarou que havia
telefonado para o Presidente Fernando Collor - e V. EX'
se l'ecorda que durante todos_ esses dias temos conversado
- e sei que V. Ex• está diligenciando nO sentido de resolver
essa questão. Mas, V. Ex• deve se_ recordar, perfeitamente,
de que quando esteve. conversando comigo, declarou que a
matéria já estava junto com o Ministro Marco Coimbra, para
receber a assinatura do Presidente da República, Tanto assim
que quando o Presidente Fernando Collor chegou ao Brasil,
eu pedi a V. Ex• que aproveitásSemOs qUe Süa Excelência
esta-va no Brasil, para que assinasse a mensagem. Depois,
V. Ex~ me disse, que, ontem, havia telefonado para o Presidente Collor e que Sua Excelência h~ via .dc::clafado.. ..,.
O SR. MARCO MACIEL- Quero_ dizer a V. Ex• que
acabo de receber essa mensagem.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sim, mas quero dizer o _que
V. Ex~ me disse ontem, aqui no café: que tinha telefonado
para o Presidente Collor e Sua Excelência teria ditQ que_ o
assunto não estava em sua mesa, porque ainda estaria no
Ministério, que V. Ex~ entrasse em contato com o Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento a respeito desse assun~
to. V. Ex~ ficou d_e entrar em contato e depois me disse que
não tinha encontrado esse assessor do Ministério e por isso
__l;láO s_abia ex;1tamep.te como é _que estava _o_ problema. Veja
V. Ex~, que faço muita questão de esclarecer os te~:mos do
que me foi informado e V. Ex•, ontem, itifOrmou-me qtie
o assunto-não estaria na mesa çlo Pre~idente para vir ao Plenário. Fico satisfeito em saberqiie, de ofitempara hoje, o assunto
andou, porque se tivesse sido enviado ainda ontem ou anteon~
t~m, então ainforma_ção que deram a V. Ex~ Não seria correta.
e V. Ex~ declarou-me que tinha, pessoalmente, telefonado
para o Presidente da República.
O SR. MARCO MACIEL - Mais do que isso, estive
pessoalmente com Sua Excelência- que disse que, da parte
dele, estava tudo certo, dependeria apenas de receber ::1 exposição de motivos do Ministério da Economia e, logo· depois,
conversei com as autoridades daquele MiníStéfio, bem Como
com o próprio Presidente da República e a matéria já se
encontra em tramitação no Congresso Nacional.
Era esse o esclarecimento que queria dar a V. Ex\ mostrando, mais uma vez, que os acordos feitos por mim, enquanto líder, estão sendo rigorosamente honrados e cumpridos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Estamos tentando iniciar a Ordem do Dia, na qual consta a escolha de_.
autoridades.
- -
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A Mesa apela para os Srs. Senadores no sentido de que,
se o_ assunto não for urgente, transfiram a comunicação para
a sessão de amanhã ou para após a Ordem do D_ia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando.
O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia~ o seguinte discurso. Sem reyis_ão d_o orador.) - S;c.__ Pre.sídente,
Srs. Senadores, serei bii!ve. Quando assumi" o Seriado, em
24 de outubro próximo passado, na minha estréia na ttibuna
desta Casa, como não podia deixar de ser, fiz um pronunciamento relativo ao- evento da morte do Senador O lavo Pires 1
que fora brutal e cruelmente abatido em 13 de outubro e
já se passaram 7 meses e até o ni.omen.to o-crliii.e permanece
na mais obscura indefinição.
Realmente, naquele momento; o Senado tomado ainda
de comoção, em diversos apartes, manifestou o ~repúdio ao
bárbaro crime, de um cidadão mas_,.]obretudo, de um l)lembro
desta Casa.
Dizia ao final do meu pronunciamento: Velo para que
a balada das horas não a.dorme,ça o sentimento de justiça
que vive nesta Casa, neste morilé"iito, nem adormeçam os
propósitos de rigorosa apuração do crime para punir os culpa~
dos.
No entanto, o silêncio domina esse acontecimento brutal
e fatídico, e não vejo maiS nenhuma providência no âmbito
da polícia do meu estado.
O Sr. Meira Filho- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AMIR LANDO - Pois não.
O Sr. Meira Filho- Aqui na tribuna, se não me engano,
durante o transcorrer deste mês que está por acabar, falei
sobre o assunto. Inclusive, a minha fala baseou-~e numa pergunta que foi feita ati'ãvés do Jornal o Estad_o _cJe s._;eaulo,na coluna do Estadão, onde o jornalista formUlou a seguinte
pergunta: ''Perguntar não ofende. Quem foi q1ie mandou matar o Senador O lavo Pii'es?" Então trouxe es_sa perg_untã- pa:rá
o Plenário da Casa, porque, na época, houve um noticiário
controvertido a respeito do senador, quando em vida, acusando-o de uma porção de coisas, mas nada disso ficou provado.
Agora, esse silêncio a respeito da morte do sem1.dor não _é
a forma correta dele ser julgado. Afii13I de contas, em plena
campanha eleitoral, foi assassinado barbaramente um senador
da República, e se não fosse senador, seria um ser humano,
gente, e é preciso que se adote alguma providência a respeito.
DaCeú ter feito a pergunta formulada pelo jornal O Estado
de S. Paulo: "Quem ma_u.dou matar o Senador Olavo Pires?"
Esse silêncio, no meu entendimento, não é a forma correJa
de se julgar o senador. Muito obrigado.
O SR. AMIR LANDO -Agradeço o aparte de V. Ex•
sobre essa questão. Parece-me um ~ssunto im-portante, tomo
também 6 é a solidariedade deste Senado, como bem acentuou
o Senador Meira Filho. O silêncio do qual falava não era
o d_est_a Casa, mas sim uma censura ao silênciO processual,
porqu-e acompanhei, no infCio, OS ãutos e compulsando-os
verifiquei que o possível delinqüente ou os possíveis culpados
já estavam prestes a serem definidos. A_ polícía jã afirmava
que tinha os executores, que tinha os intermediários, faltavam
apenas _os mandantes. E, para a minha surpresa, nem mais
culpados, nem mais hidiciados, nem mais, sequer, suSpeitos.
O Sr. Ronao Tito- Permite V. Ex~ uJ;tJ.__aparte?
O SR. AMJR LANDO - Ouço o nobre Senador Ronan
Tito.
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O Sr. Ronan Tito -Nobre Senador Amir Lando, V.
Ex• tocou num assunto da maior importãriciã -qtülrido disse

-o seguinte: loda pessoa humana que vê sua vida ceifada tem
direito ã jgstiça: Mas, também tocou V. Ex~ em outro assunto
qu-e, para miiU, é fulcral: um senador, um parlameritãr, um
deputado tem imunidades, e essas imunidades, em todos os
países democráticos, resguardam o parlamentar. Por quê?
Porque muitas vezes ele toca em assuntos que prejudicam
grupos ou pessoas. No caso do Senador Olavo Pires, ele era
candidato ao Governo do s_eu estado.
. 0 SR. AMIR LANDO - Praticamimte eleito.

O Sr. Ronãn Tito·- Praticamente eleito. Veja que a
construção do estado democrático, na qual todos estamos empenhados, é a constrUção do estado de direito, e O direito
mínimo dessa famíli_a,_dó Senado Fedefil, é apurar, qualquer
que seja o motivo, qualquer que -seja a razão e quaisquer
que sejam os executOres Ou os· mandantes desse ato .. Tem
todo_apoio V. Ex\ Senador Meira Filho, que precisa cobrar
insistentemente a apuração desse crime. Agradeço a V. Ex~
O SR. AMIR LANDO - Agradeço ao nobre Senador
Ronan Tito. Mas, prossigo na minha breve comunicação para dizer
-Sr._ Presidente, concluirei em seguida - que foi inclusive
por requerimento meu, con·stituída uma comissão d.o Sen~do,
para acompanhar a apuração do crime e não temos conhecimento de nenhum procedimento feito nesse sentido nos últimos meses.
Quero dizer perante este S_enado que mesmo nos crimes
contra a fauna, há uma celeridade processual bem superior
ao crime do Senador Olavo Pires, brutalmente assassinado.
Nesses crimes, vê-se a maior d_iligêncía da polícia e, contra
a vida de um senador, de um cidadão, mas sobretudo de
um senador, nada absolutamente, nada se move.
Por isso quêro, neste momento,-fazer um apelo para que
o Senado promova menções junto ã Secrefãriã de Segurança
do Estado de Rondônia, bem assim, junto ã Polícia Federal,
a fim de que, ao menos esse processo caminhe em busca
dos culpados.
_ ~
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar.
O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) --Sr. Presidente e_ Srs. Senadores, há
três anos, o descaso do Governo transformou a malha rodoviári~ do Brª"sil, um patrimônio avaliado_ em 120 bilhões de
dólare~, transforma-se numa armadilha fatal para os 14 milhões de proprietários de veículos.
A falta de manutenção deixou_ milhares de quilómetros
de rodovias em péssimo -estado; em decorrência disso, em
1990, o DNER contabilizava 58.100 acidentes rodoviários em
1989, com 5.340 vítimas fatais.
Os quase 70 mil Km de estradas federais estão abandonados, pois o programa SOS Rodovias não foi suficiente para
sustar a agonia da malha viária nacional, sendo que 15 mil
Km são considerados imprestáveis, pelo Ministério da InfraEstrutura.
Na Bahia, é lastimável o estado da BR~235, sobretudo
no trecho entre Carirá, em Sergipe e--Jeremoabo-Uauá-Juaz~iro,,no meu estado,_ sem falar nas BR-110. 116, 349, 030,
101,407,242e020.
~
~
---~
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A BR-235 s6 não está córilpletamente irilfansifável, devido aos esforços que as prefeituras münicipais desenvolvem
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OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Presidência
solicita aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes
que acorram ao plenário, porque na pauta da Ordem do Dia
de hoje constam matérias refere_rites à esCOlha de autoridades.
A Presidência, Dão havendo objeção do Plenário, íncluii"á
na pauta da presente sessão as Mensagens n's 109, 160, 161191,
referentes à escolha de chefes de_ missão diplomática, passando
essas matérias a constituírem os itens 3 a 5 da Ordem do
Dia.

para reparar os trechos mais danificados, apesar da responsabilidade pela sua conservação ser do Governo Federal, através
do DNER e do governo estadual, através do Derba, que
não vêm fazendo a manutenção da rodovia.
O 5" Distrito Rodoviário Federal precisa de 250 milhões
de dólares para recuperar 1. 700 km de rodovias federais na
Bahia, que representam 40% do total de 4.203 km em todo
o estado.
.
A situação é ·pésSil:na e em -müitOs locais o asfalto já
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Passa-se à
desapareceu, como é o caso da BR-110, entre Inhambupe
e Olindina.
·
·
A conservação e na maioria dos casos, a restauração dos
ORDEM DO DIA
trechos de estrada deterioradas no meu estado vão beneficiar
também o transporte rodoviário do País, pois cerca de 40% --Item 1:
do_tráfego nas estradas federais baianas começam e terminam
Vot;1ção, em turno único, do Requerimento n~' 264/91,
em outros estados.
-~
. _ _ _
de autoria do Senador Magno Bacelar, solicitando tramiÉ urgente que se faça a recuperação das BR-101, 116,
tação conjunta para os Projeto de Lei do Senado n9 5 35
110,407, 242e 020 e Outras já citadas, pois elas são prioritárias
e 204/81, de autoria dos Srs. Senadores Márcio Lacerda
para o nosso desenvolvimento, sendo a BR-407 --Juazeiro_
e Magno Bacelai, respectivamente, que autoriza a utilizaa Capim Grosso --fundamental para o transporte de grãos
ção de cruzados novos de titularidade de pessoas físicas e hortifrutigranjeitbS ãté Salvador.
para a aquisição de ações de empresas inCluídas no ProA recuperação dessa rodovias não pode ser postergada,
grama Nacional de Desestatização.sob pena de inviabilizar, totalmente, o transporte rodoviário
na região Nordeste.
Em _votação o requerimento.
Os Srs_. _Senadores que ó- aprovam queiram perri:iànecer
O lamentável estado_das estradas federais coloca em risco
a segurança dos que por elas trafegam e compromete a econo- sentados. (Pausa).
· - Aprovado.
mia do nosso País que tem riOs tfarispOrte·s;-põr vtá. terrestre·,
Os Projetas de- Lei n9s 35- e- 204!91 -passarãO--a :tralnitar
uma das bases de sustentação do se_u d_e_seQvolvimento.
em conjunto".
· - -.. ·· - -- ·
Apenas· 754 km de estradas federais que passam pela
Bahia estão numa: COildição classificada como boa e até mesmo
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 2:
pequenas rodovias, corno a BR-498, que liga a· BR-101 ao
Monte Pascoal, que tem só 14 km, estão em má situação.
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n~' 34/95, que concede a homologação a ato do
Resta-nos, somerúe, Sr. Presidente e Srs. Senadores, rei-.
Conselho Monetário Nacional_ que autorizou a emissão
vindicar, em caráter de urgência, a retorriada do programa
de papel moeda no ano de 1983, no va10r de novecentos
de recuperação das nossas rodovias, para que possamos contie Cin<füenta bilhões de cruzeiros, tendo parecer favorável
nuar gerando e transportando riquezas para o desenvolvisob o n~' 172/91 da Comissão de ConstitUição, Justiça
mento do Brasil.
e Cidadania.
Não podemos esperar mais. Uma solução precisa ser encontrada pelo Governo Fedi!rãfpara que não seja ma:is comA matéria ficoü sobre a mesa durante cinco sessões ordiprometida ainda a nossa malha viária e possamos ter as nossas nárias, a fim de receber emendas, nos termos do disposto
estradas, novamente, em boas condíçõe_s de tráfego.
no art. 235, II, d, do Regimento Interno.
Faço um apelo ao Ministro da Infra-Estrutura, ao SecreAo projeto não foram OferecidaS emendas.
Passa-se à discussão do projeto, ·em turno- único.
tário Nacional de Transportes e ao Senhor Presidente da República, no sentido de que sejam liberados os recursos para
Em discussão. (Pausa)
a recuperação e manutenção Qas nossas estradas, pondo fim
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
às angústias daqueles que dependem delas_para garantir a
Em votação.
_
própria SObrevivéncia e para fazer o escoameritó -da produção
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
dos estados nordestinos.
sentados. (Pausa.)
- -Aprovado.
Espero que o Governo Feaenil s-e -mOsti-e·seDsíVet" ao
A matéria vai â promulgação. --- nosso apelo e, finalmente, encontre uma solução definitiva
para as rodovias federais, para que tenhamOS cOndições de
É o segui~te o p~roj~to i:tprOV~do:
continuar lutando pelo desenvolvimento da região Nordeste,
PROJETO DE DECRETO LÉGISLATIVO.
diminuindo, assim, os apertos maléfiCos--do desequifibrio regional que tanto tem feito sofrer o povo nordestino. N• 34, DE 1985
N• 14{84, na Câmara dos Deputados
Era o que tinha a âízer, Sr. Presidente. _(Muito bem!
Palmas.)
Concede homologação a ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, n~ ano
Durante o discurso do Sr. Ruy Bacelar, o Sr. Mauro
de 1983, no valor de Cr$950.000.000.000,00 (novecentos
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
e cinqüenta bilhões de cruzeiros).
é ocupada pelo Sr. Dirceu Cúneiro, 1" Secretário.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1? Fica concedida homologação ao ato do Conselho Monetário Nacional que autonzou a· emissão -do papelmoeda, no exercício de 1983, no valor global de Cr$
950.000.000.000,00 (novecentos e cinqüéntá bilhões de cruzeiros), em atendimento à solicitação e às razões constantes da
Mensagem no:> 400, de P de novembro de 1983, do Poder
ExecUtivo.
Art. 2o:> Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}"- Item 3:

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a mensagem n• 109, de 199L(n! 175/91, na origem), de 24 de
abril do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Seu.ado__~a __esco.Lha
do Senhor Carlos António Bittencourt Bueno, Ministro
de Primeira Classe, da carreira diplomata, para exercer
a função~ de Embaixador do BrasiJ junto à República
Federativa Tcheca e Eslovaca.
ltem4:
Discussão, em turno únko, do parecer da Comissão
de Relações Exteriores_e Defesa Nacional sobre a Mensagem n' 160, de 1991 (n" 304/91, na origem), de21 de
junho do corrente ano, pela qual o Senhor PreSidente
da República submete à deliberação do Senadoa escolha
do Senhor Rubens Ricupero, Ministro de Primeira Classe, da carreira de diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto ao Governo-d_o_~_Estados
Unidos da América.
Item 5:
DiScuSSão, em turno único, do parecer da Comissão
de Relações ExteriOres e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 161, de 1991 (n' 305191, na origem), de 21 de
junho do c..~rrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado ,a e_scolha
do Senhor Celso Luiz Nunes Amo_rim, Ministro de Primeira C1asse, da carreira de diplomatada, para exercer
a função de Embaixador, Chefe da Delegação Permanente do Brasil em Genebra.
As matérias constantes dos itens 3, 4 e 5 d~ Ordem do
Dia~ referentes à eSCõlha de chefe_s de missão diplomática,
nos termos do parágrafo único do art. 383 do Regimento
Interno, deverão ser apreciadas em sessão secreta.
SolicitO aos sei1hores funcionários as_ providências necessárias, a fim de que seja respeitado o dispositivo regimental.
(A sessão transforma-se em secreta às 19 horas e 40
minutos e volta a ser pública âs 19 horas e 45 mínutó-s.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -l'assa'se agora
à apreciação do Requerimento n• 338191, lido no Expediente,
de autoria do Senador Onofre Quinan.
Solicito ao nobre_Senador Vall1_1ir Ca:rilpelo o parecer
da Comissão de Rêlaçõ~_s _Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Para proferir
parecer. Sem revisão dO orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se de requerimento do nobre Senador Onofre
Quitian que cpetle afastamento desta Casa, ã pártir do dia
26 do corrente, por 19 dias, para parti~ipar da Conferência
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da Associasáo Interparlamentar de Turismo, a realizar-se no
Canadá.
O parecer é favorável, Sr. Presidente.
O SR. ~RESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer
é favorável.
Passa-se à votação do requerimento.
_ Os Srs_~_ Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Há oradores
inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Odadr Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFi- RO.Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Constituição Federal de 1988 determina que aO Congresso Nacional
compete, entre outras funções, dispor sobre matérias orçamentárias e financeiras, sobre a fiscalização de programas
governamentais e sobre o planejamento nacional, regional
e setorial.
o art. 70 da ConstitU:iÇãoeStãb_elece que "a-fiscaiJzaçao-contábil, financeira, orçamentária, ope'i"ãcional-e--pa:tr'frilõhial
- da União e das entidades da administração direta e indireta,
quanto à_ legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema
-de controle interno de cada poder".
Ao colocar em relevo essas considerações_, nada mais
almejo do que evidenciar que a nova Constituição restituiu
~ .iO corpo legislativo as prerrogativas que lhe são mais pertinentes, as quais lhe foram usurpadas pela Constituição dos
governos_militares.
_Na verdade, no novo texto constituciqnal, podem ser
encontradas não menos que 47 disposições que explicitam
normas e paiâmetros relativos a essas pregorrativas-do Poder
-Legislativo.
Dessas faculdades atribuídas ao Congresso Nacional, Senhor Presidente e Senhores Senadores, destaco como muito
relevantes aquelas relacionadas à fiscalização, ao controle e
ao acompanhamento dos atos do Poder Executivo põr parte
do Poder Legislativo.
Infelizmeilte, porém, o Poder LegiSlativO não tem pódido
desempenhar, nem mesmo de maneira razoável, suas atribuições~ por falta de informações sistematizadas e adequadamente tratadas sobre as matérias que constituem a própria
essência de sua ação institucional.
No Senãdo Federal, por exemplo, há grande carência
de informações sócio-econômicas a serem colOcadas à disposição de seus membros, no exercfció de suas funções legislativas e fiscalizadoras, o que tem frustrado -consideravelmente
o esforço da Casa no desempenho de suas mais genuínas atri_____
.
,
._
_
buições.
· _" É lamentável a constataçãO que tenho feito, no desempenho de minhas funções no Senado, de que a instituição,
do ponto de vista da informaçãO, não tem demonstrado quase
nenhuf.9.a ~u~onomia, pe_rmanecendo, quase sempre, dependente do_ Executivo, ao -qual costuma rcicorrer no propósito
de que aquele Poder lhe venha suprir as carências de dados.
Essa atitude de dependência é comum não só por ocasião
da apreciação dos grandes projetes que nos são enviados pelo
Governo; como também quando, por iniciativa própria, desejamos elaborar um projeto de lei, um pronunciamento, ou
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quando recebemos a incumbência da preparação de um simples parecer.

A verdade é que, Senhor Presidente e Senhores Senadores, que, desprovido de informações próprias, o Senado Federal continuará impedido de ostentar ações produtivas e permanentes que possam revestir de eficácia suas- atribuições de
fiScalização, seja, por exemplo, do domínio do acompanhamento da execução orçamentárias, seja nõ tampo do controle
do endividamento público, seja na área relativa à política
monetária, todas elas funções cujo desempenho por orgão
do Poder Legislativo é essencial ao regime democrático.
Ora, se por falta de informações v Senado abdica de
suas principais prerrogativas, restam frustrados todos seus deR
mais esforços referentes ao seu próprio fortalecimento, bem
como se torna ameaçada, em conseqüência, a possibilidade
de que a democracia se efetive plenamente na Nação brasiR
!eira.
A meu ver, é inteiramente inexplicáVel que, há quase
três anos da promulgação da nova Constituição, não tenha
sido, ainda, a es1rutura administrativa do Senado Federal
adaptada às numerosas, complexas e importantes funções que
lhe fmam cometídas pelos constituintes, cuja estratégia de
mudar o País em muito se baseou nas mudanças propostas
para o próprio Poder Legislativo. Deste modo, soa estranho
que a Câmara Alta_do Congresso Nacional não tenha tratado
até agora de apressar sua própria reforma, em vista de seu
novo e relevante papel perante a Nação brasileira. Assim,
torna-se inconcebível que co_ntinue mantendo a mesma organiR
zação administrativa dos tempos em que o Poder Legislativo
não passava de mero apêndice do Poder EXeCUtivo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores!
Suponho que o anseio de dotar o Senado Federal de
modema estrutura administrativa seja comum a todos os senhores Senadores. Destarte, apresento-lhes, em seguida, algumas considerações sobre essa questão, convidando-os a de baR
têRla, para que, do intercâmbio de nossas idéias, ·surja a melhor
maneira de implementarmos a modernização da Casa.
A essa proposta, Senhor Presidente, adiciono antes, porém, um apelo, dirigido precisamente a V. Ex\ nobre Senador
Mauro Benevides, cuja exemplar atuação à frente desta Casa
tem-nos dado, cotidianamente, as mais evídentes demonstrações de firme e resoluto compromisso com o fortalecimento
do Senado Federal.
Meu apelo, Senhor Presidente, diz respeito à conéeSSãc
da necessária prioridade â reestruturação do Senado Federal,
para que, no menor espaço de tempo possível, esteja a iilstituição aparelhada para o desepenho de todas as suas competências constitucionais.
_·
A meu ver, na proposta de reestrutuiação do Senado
Federal;-temos-que- ir-em--busca- da; -própria -essêricia-àa-ma~
derna atividade parlamentar, se, de fato, intentarmos dotar
a instituição dos recursos que venham a garantir-lhe a maior
eficácia no desempenho de suas atribuições.
Refletindo sobre isso, pude concluir que a idéia-motriZ
que deve, então, orientar a proposta de reestruturação da
Casa é da informação~ sem -dúvida, a rilatériaRpnma da ativiR
dade parlamentar. Segundo entendo, a informação deve ser
o principal resultado a ser esperado dos órgãos da Casa.
Atualmente, já o enfatizei antes, a estrut~ra do Senado
Federal é deficiimte quaiilo-à informação. ·Não há, entre os
diversos órgãOs qUe ttãhll:ilâa informação na Casa, as Subsecretarias de Biblioteca, de Arquivo, de Análise, e de Edições
Técnicas, ·da secretaria de Documentaç_ão e-Infonhação, a
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Subsecretaria de Apoio lêcnico, da Assessoria, e o Centro
de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal
- PRODASEN, a necessária integração. Disso, resultam esR
forças perdidos e a inexistência do adequado tratamento da
infofm3.ção. Por sua vez, a inexistência da informação dificulta
o bom assessoramento aos senadores e aos órgãos da instituição, bem como a correta tomada de decisões por parte -do
Senado e de suas diversas comiSSões.--- Para sanar essas mazelas, torna-se então necesSária a reformulação da estrutura administrativa do Senado Federal,
concedendo-se prioridade à informação, questão que poderá
se! ieSOlvida coin a criação de um Centro de Informação
que aglutine todos os setores da informação hoje existentes.
Esse centro deverá ter como competência básica a organí:.
zação, a geração e o tratamento factual da inform3Çã(;-, -cóllstítuindo-se no principal alimentador e usuáriO do Prodasen.
Sem dúvida, serão riiultos os benefíciOs que advirão da
existênCia- desse órgão na estrutura do Senado Federal. Além
de contribuir para a modernização da instituição, ele favorecerá a agilização das decisões tomadas no âmbito do Senado,
fundameOtando-as com dados concretos. Ademais, permitiráque se evite a duplicidade da coleta, da indexação e do trata~
mente da informação e prOpíCiará os rridOs ·mdispensáveís
à efetivação de um assessoram ente de alto nível aos senadores
e às comissões. Em síntese, o Centro de Informação contriR
buirá para conferir efiC:áciã aóS dispositivOs Constitucíonais
que atribuem ao Poder Legislativo funções de órgão fisCali~
zador da ação do Poder Executivo.
Dessas considerações, Senhor Presidente e Senhores SeR
nadares, fica a evidência da inadiável necessidade da reformulação da estrutura administrativa desta Casa.
Cqnfiarite em que a atual Comissão Diretora é sensível
à UTgência que a -questão impõe a:o Senado Federal, por força
de dispositivos constitucionais, -cumpre-me, firtalmente, exter·nar a esperança de que, muito brevemente, poderemos os
senadores dispor das necessárias iitformações pâ·ra -um melhor
desempenho das tarefas que nos são cometidas_ pela Carta
Magna.
· ·
Com isso, não só lucrará nossa instituiÇão, inas toda a
Nação brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presi~ente. __(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)"- Concedo a
-palavra ao nobre Se-nador D"iValdõ SUruagy.O SR. DIV ALDO SURUAGY (PMDB- AL. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, concordando com os argumentos esposados, a respeito da privatiR
zação da Usiminas~ pelo eminente homem público Aureliano

Chaves, que dignificou a classe política brasileira quando exer=
ceu os mandatos. c;Ie deputado estadual junto à Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, deputado federal em três legislatutas, governadQr de Minas Gerais, vice-presidente da República e ministro de Estado, leio da tribuna da Câmara Alta
do País o artigo de sua autoria Fantasia e Realidade, publicado
no dia 26 de maio do corrente ano, no jornal-O Estado de
Minas:
"Privatização tem sido a palavra mágica do atual governo,
para resolver ôs problemas da economia brasileira.
Adotou-se, de maneira quase obsessiva, a idéia: de que
a empresa pública é s-empre- mal administrada e a empresa
privada sempre bem administrada. Tal ortodoxia conceitu-ai
é geradora de perigosos equívocos-.
-
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Quando e'xerci a vice-presidência da República, ouvi de
um dirigente político húngaro uma afirmação, sobre a qual

tenho meditado_: "0 mundo atual não comporta ortodoxias
económicas. O~ caPitalismo ortodoxo exacerba as desigualdades e leva ao confronto; Q socialismo ortodoxo mata a imaginação, destrói a criatividade, nivela.por baixo e conduz ã
apatia''. Daí, co-ncluía ele, estar a humanidade buscando novas
concepções políticas e económicas que minimizem as desigualdades, sem destruir a criatividade.
_
~
É claro que não há, na prática, nenhuma fórmula miraculosa capaz de responder a este anseio, nem soluções que atendam, universalmente, a todos os povos. Cada nação tem sua
cultura, seu caráter e, a partir daí, suas aspirações. Mas, constatada essa realidade, deve-se procurar, a nível nacional, fixar
objetivos e definir rumos.
_
Não há dúvidas de que o Estado brasileiro amplíóU, excessivamente, a sua presença, não só na economia do País! mas
também na vida dos cidad_ãos. Es~a excessiva pres~nça tem
sido comprovadamente má. É preciso, portanto, reduzi-la.
Mas, se a redução é uma necessidade, a eliminação é uma
fantasia. Para que se possa compreender isto, é imperioso
conhecer um pouco da história_ dessa interyençãõ do _Estado.
Não foram razões ideológicas, mas as razões do desenvolvimento, que determinaram a presença do Estado na atividad~
económica, no Brasil.
Em recente passado, toda a atividade económica em nos-so País estava rias mãos-do setor privado.
As fundamentais, como energia elétrica, telecomunicações, transporte ferroviário estaVam sob controle de capital
estrangeiro. Não se pode negar que, em alguns aspectos, como
formação de pessoal qualificado, essa presença foí útil. Mas,
a verdade é que, quando o País tomou a decisão de abandonar
a condição de mero exportador de produtos primário-s e importador de manufaturas, -para ter o seu parque industrial, as
disponibilidades de energia, de telecomunicações, de estradas
eram precárias.
Viu-se, assim, o Estado impelido a se fazer presente em
áreas, até então, de exclusivo controle privado. Não foi, portanto, em virtude de ideologia socialista-estatizante que o Es.-.
tado, no Brasil, interveio na atividade económica, mas pela
necessidade de alavancar o desenvolvimento.
Daí, o aparecimento da Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN); da Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRÁS}; da Centrais Elétricas Brasileiras ·(ELETROBRÁS); da Telecomunicações do Brasil (TELEBRÁS); da Usiminas; da Chesf e
tantas outras.
Certamente, não foram impulsos socializantes que inspi~
raram o Presidente Vargas e o Presídente Dut_ra, com a imprescindível colaboração de Apolónio Salles, a construir a hidroelétrica de Paulo Afonso, sonho acalentado pelos nordestinos,
desde o legendário Delmiro Gouveia.
. Nem foi qualquer sentimento intervencionista que levo-u
o Presidente Juscelino, então Governador de Minas, a criar
a Cemig.
· Seguramente, não foi por qUalquer inspiração estatizante
que o Presidente Castello Branco encampou a Cia. Paulista
de Força e Luz, empresa privada de capital americano, concessionária de fornecimento de energia elétrica para importante
área do interior paulista. Não foi, também, por igual inspiração
que o Presidente Geisel adquiriu o acerv:o da Light Rio e
da Light São Paulo, empresas de capital privado canadense,
responsáveis pelo atendimento do mercado ode energia elétrica
do Rio e de São Paulo.
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Ver-se-á, portanto, que o enfoque da privatização, no
Brasil, não pode ser simplista. Nem se procure guarida para
essa simplificação, na rotulada ineficiência administrativa das
estatais, responsáveis pelo déficit público e pela inflação. Um
criterioso exame mostra"rá, faCilmente, a inconsistência desse
juízo.
A Petrobrás nivela-se entre o que há de melhor no m_u_n.d0:,.
Sem ela, o Brasil não teria superado, com êxito, as crises
de abastecimento de petróleo que atingiram com profundidade
países desenvolvidos como o Japão e a Alemanha, altamente
dependentes de fontes externas de energia.
O mesmo se dirá da Companhia Vale do Rio Doce, responsável pelo desenvolvimento de um modelo eficiente de
atividade mineral, através do trinômio mina-estrada-de-ferro-p"Oito que, somado ao tráfego mã.rítirrfCf, Via Docenave,
a fazem ocupar posiÇãO de vanguarda no mundo.
O setor elétrico Prasileiro sempre foi muito respeitado
-pelos organismos financeiros internacionais, como- BIRD e
BID. As suas maiores dificuldades não decorreram de falhas
internas de seu pessoal, mas da infeliz ingerência da administração centralizada, nos seus programas energéticos, impiilgin:.
do-lhe suplier's credit totalmente inadequados aos seus cronogramas de obras, com terríveis reflexos nos custos e nos fluxos
de caixa.
Quais são as empresas siderúrgicas internacionais, do setor privado, que apresentam índices de eficiência superiores
à Usiminas?
Mesmo carregando nas costas o peso de políticas- econômicas, que teimam em distorcer os preços de seus produtos
a níveis, geralmente, muito inferiores aós interDãtiOnais, a
Usiminas coloca-se muito bem, se cotejada, por qualquer indi~
cador (homens-hora/tonelada de aço; megacalorias/tonelada
de aço; carvão de coke/tonelada de aço etc.), entre as grand~s
siderúrgicas privadas ou estatais de â-mbito internacional.
É verdade que há setores onde a presença do Estado
mostra-se contra-indicada.
Tais setores, entretanto, têm sido comumente aqueles
onde a_iniciativa privada fracassou e razões estratégicas conduziram o Estado a intervir, como no caso dos fertilizantes;
ou aqueles cujas razões político-sociais nortearam a intervenção, como o caso do Banco Meridional.
Por que não esses se tores, na escala de priorídades, Para
a privatização?- Houve época em que o Estado chegou até
a criar um hospital de empresas para recuperar atividades
privadas, onde a terapia estatal era bem-vinda. Peca, assim,
pela raiz, o conceito de que as empresas estatais são sempre
mal administradas e as empresas privadas sempre bem administradas. Tal conceito ortodoxo, como de resto todas as ortodoxias económicas, nasce da miopia de seus formuladores.
Há empresas públicas mas administradas, como há as
bem administradas. O mesmo acontece no setor privado. É
preciso acabar com a idéia de soluções miraculosas, com a
idéia de super-homens. Isto só existe nas estórias em quadrinho.
Problemas se resolvem com muito trabalho e muita competência.
Competência é conhecimento mais experiência, o que
nem sempre tem sido_observado.
Uma nação vale pelo que vale o seu povo e não pelo
que valem os ocasioniais êxitos de seus governos. O Japão
e a Alemanha, duramente atingidos pelas destruições da Guerra,_ são eloqüentes testemunhas dessa verdade.
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Os fatos históricos dão a dimensão da cultura e do caráter
de um povo. Quem os esquece, oU vira-lhe as costas, por

presunção ·ou preconceito, é candidato a terríveis erros.
Tais erros, em que pesem- as boas intenções, têm sido,
até agora, presenças rotineiras, no atual Governo, em especial
na área de privatização, cuj;:dilosofia parece-me correta, mas
cuja metodologia merece reparos.
A revista Finanças e Desenvolvimento, de março do corrente ano, publicação tririieshal do FMI e do BIRD, publica
um artigo da economista Suzan K. Jorres, PhD pela Universidade de Wisconsin-USA, sob o título "O Caminho da Privati:zação", que merece ser lido pelos nossos apressados privativistas.
Favorável à privatização, o que retira qualquer resquício
de suspeição, mostra~se ela, entretanto, cautelosa na avaliação
da metodologia da privatização, assunto -ólja complexidade
enfatiza e cujos rumos precisam ser muito bem direcionados.
Realmente, comete erro quem pensa poder o Esrado, no mundo contemporâneo, abster~se de qualquer atividade econô~
mica para se concentrar apenas naquelas atividades que lhe
são intrínsecas e de prevalência social.
Na verdade, o social é fim e _o económico meio.
Um Estado que cuida d_o_económico sem ci.iidar do social
é perverso; por outro lado, um Estado que pretende cuidar
do social, sem levar em conta o económico é útópico-fantasioso.
Não se pretende um Estado nem perverso nem fantasioso. O Brasil, ao longo de sua vida, mostrou-se sempre
adepto da economia de mercado e da livre iniciativa.
É contra a índole brasileira conviver com o __Estado-Leviatã, que é o Estado que está, não só excessivamente-presenle
na atividade económica, mas, também, na burocratização,
na regulamentação, na tributação, oprimindo o cidadão e inibindo a sua atividade criadora.
Tudo isso envolve uma ampla visão da atividade políticoadministrativa do País, que não se resume apenas na venda
de estatais.
No caso em que a privatização de estatais é o caminho
indicado, a pressa na alienação do patrimóniO é, seguramente,
desaconselhada.
É preciso paciente e cuidadosa elaboração,- c-o-rii riítidos
critérios de prioridade e de definição dos conjuntos a serem
privatizados, para não se correr o risco de vendas de estatais
lucrativas, como o caso da Usiminas, por valores abaixo do
real e ficar na contingência de cônviver com aquelas outras
estatais deficitáriaS, qUe oneram o Tesouro e agravam a inflação.
Por sua vez, é necessário atenção especial quando --se
procura usar a venda das estatais como meio de amortizar
a dívida externa. Ora, grande parte dessa dívida nasceu da
construção de nossas hidroelétricas, de nossas siderúrgicas,
do nosso sistema âe telecomunicações, de nossos metrôs etc.
Agora, trocar esse património, grande parte responsável
pela dívida, por títulos dessa dívida, violentamente desvalorizados, é assunto que precisa ser muito bem explicado ao
povo brasileiro, para prevenir frustrantes arrependimentos
futuros_.
O Governo do Presidente Collor, em cujas boas intenções
prefiro cre:r, não deve perseverar nessa equivocada visão de
nossos valores, sob. pena de se candidatar a um desfavorável
julgamento da História. Ainda há tempo de conviver com
a prudência, o melhor tónico para a enérgia e a autoridade.
O Brasil precisa ficar atento às profundas transformações do

Quinta-fefril-27 3813

mundo contemporâneo. Assistimos, no campo económico,
à derrocada das ideologias_. Isto não significa, no entanto,

ousar sem calcular.
Sua Santidade, o Papa João Paulo II, em sua recente
encíclica, comemorando o centenário da luminosa Rerum Novarum, adverte que o fracasso económico do rnarxisrno-lenismo não significa estímulo às manifestações de iegOii}O--do
capitalismo empedernido, que também não tem mais lugar
no mundo de hoje. 1'odos devemos mudar ... para melhor,
com humildade."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Collcedo a
palavra an -nobre Senador Márcio Lacerda.
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB - MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente Collor reforçou, com sua presença e a promessa de
que os recursos não faltarão, a retomada da construção da
Usina Hidrelétrica de Xingó, entre os Estados de Alagoas
e Sergipe, que configura o maiOr p"i"ojeto da Centrais Elétricas
do São Francisco~ A importância do projeto para a dinamizaçãO da econimia da região pode ser expressa pela presença,
no local das obras, 'do próprio Presidente da República e
de onze Governadores do Nordeste..
_
_
Em seu juízo normal, ninguém questlOiti 6 SuPOrte queXingó representará para a economia regional, mas o destaque
que o reinício de sua construção recebeu enseja colocações
paralelas, como a repartição das verbas públicas e o modo
como são estabelecidas as prioridades do desenvolvimento
nacional. Na vitoriosa campanha que empreendeu como can~
didato, o PresiOeóte Collor fez muitas promessas, algumasdas quais inexeqüfveis, mas outras perfeitamente factíVeis: ·
· Entre aquelas está, por exemplo, o combate à inflação,
que escapa certamente à deliberação pessoal. por estar atre~
lada a injunções diversas, e é problema, no mínimo, para
todo um mandato; mas entre as promessas passíveis de serem
cumpridas figura, por exemplo; a continuidade do prOjeto
de Aproveitamento Múltiplo do Rio Manso, em Mato Grosso,
que está Intrinsecamente asSociado à solução de muitos problemas, como as cheias na área de Cuiabá e Várzea Graq.de,
e cõloca~se como indispensável fator de dinamização da economia do Estado, do-mesmo modo_ que Xingó para sua área
de influência.
Essa é, Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma aspiração
antiga, a tal ponto· que os estudos iniciais para a construção
de uma barragem, então voltada para a contenção das cheias
do rio Cuiab~, tiveram início em 1975, a cargo do Departamento Nacional de Obras de Saneamento. A prioridade se
impôs depois da enchente do ano anterior, que havia inundado
12 mil quilómetros quadrados_ de área urbanizada, desabri~
gando quase oito mil pessoas e danificaildo nada menos do
que 1.500 residências.
_ _
_
_
É quase impossível contabilizar-se os prejuízos decorrentes de uma inundação desse porte, que registrou uma vazãode 3.060 metros cúbicos por-segundo. Estimativas dão conta,
no entanto, que se -a enchente de 1974 tivesse ocorrido oito
anos depois, com a progressiva ocupação da região e seu
conseqüente desenvolvimento, as pe"i·das ficariam em tOrno-de 10 milhões de dólares, sem considerar, naturalmente, os
dano~ de outra natureza, como as doenças e as mortes.
A idéia inicial da barragem, concebida, pelo DNOS com
á firiffiidade: de resguardar a região contra as cheias, foi_ agregado um outro objetivo secundário, de geração de 100 mega-
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watts de energia, que acabou ensejando o projeto de aprovei- oito bilhões de cruzeiros para a retomada das obras da Hidrelétamento múltiplo da bacia do rio Cuiabá. Com efeitO, a ba_rra- - trica do Manso, que, ao lado de seu papel estratégico no
gem, além de tornar navegável, em caráter permanente, o
desenvolvimento regional, vai gerar quatro -mil empregos diretrecho de 250 quilómetros entre a Capital e Porto Cercado, tos, fato auspicioso nos tempos recessivos em que vivemos.
contribuirá para melhor as condições de sane;:ul'!.ento locais, Retoma-se a construção com _um atraso-de muitos anos, mas
em face da diluição dos efluentes domé~ticos -e industriais
ensina a sabedoria popular que aittes tarde do ·que nunca.
lançados no rio sem qualquer tratamento.
Apesar do alento que representou o cumprimento da
Q relevo de mais esta finalidade pode ser explicitado
promessa, parece estar havendo um divórcio entre o orçaM
pelas dificuldades que os pequenos comerciantes e populações mento e o endereço dos beneficiários, visto que, passados
ribeirinhas encontravam e ainda têm para sua locomoção fora
quase seis meses do presente exercício orçamentário, Mato
dos períodos chuvosos, quando o trecho se torna navegável,
Grosso ainda não viu a cor do dinheiro. Essa situãção temem face da precariedade de outros meios de transporte-. Além suscitado a movimentação, queixas e críticas das lideranças
do que, perenizado _es.se trecho, viabilizar-se-á o transporte
empresariais do Estado, convencidas de que, sem o devido
fluvial até o rio Paraguai, onde o Cuiába desemboca, numa suprimento energético, o desenvolvimento via industrialização
extensão de 600 qUilómetros.
torna-se inexeqüível.
Incorporou-se ao projeto, também, a possibilidade de
Essa circunstância se torna mais incompreens~vel, Sr. Preirrigar 50 mil hectares de terras localizadas na margem direita sidente e Srs. Senadores, quando nos deparamos com a verdado rio Cuiabá, entre os municípios de Santo Antônio do Leve r: deira festa popular que foi o recomeÇo das obras do Xing6.
ger e Barão de Melgaço, as quais, apesar de férteis, têm
Até porque, investido no mais alto cargo da Nação, um presiaproveitamento limitado em face da pequena vazão fluvial
dente deve ter a eqüidade como um referencial permanente.
nos períodos de estia_gem. A intensificação dos _cultivos na Imbuídos dessa convicção, reclamamos o imediato repasse
área representaria notável incremento na produção de arroz, dos meios alocados no Orçamento da União para a pronta
soja, milho e cana-de-açúcar, de grande importância no con- retOmada das obras da Hidrelétrica do Manso que, certatexto sócio-económico- do Estado.
mente, a exemplo de Xingó,- Será preteXto para uma grande
Em 1981, porém, a geração- de eletricidade, como suporte festa.
Muito obrigado. (Muito bem!)
ao desenvolvimento da região, passou a consubstanciar as
prioridades do projeto, com a __ elaboração do Plano Diretor
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
determinado pelo Governo do Estado, e, posteriormente, com
palavra o nobre Senador Amir Lando.
a conclusão do Projeto Básico. Para atingir a if.t~~11 -~e 210
megawatts de potência instã.lada, foi celebrado convêilio entre
O SR. AMIR LANÓO (PMDB- RO. Pronuncia osegu1·
o Governo Estadual e os então Ministérios das Minas e Ener- ne discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o País encongia e do Interior, mas, a despeito do empenho das lideranças tra-se-às véspeias de sediar um evento que deVerá, pela importância do tema, constituir-se em marco referencial que norpolíticas, as obras só tiv~rílrn inrcio formalmente em 1988.
Mas a ilusão durou pouco, porque menos de 14 meses teará uma rediscussão de posturas, a nível internacional, sobre
depois os trabalhos foram paralisados, por falta de verbas. questões políticas, económicas, sociais, Culturais, etc. Trata-se
Nesse tempo construíram-se a estrada de acesso à usina, a da EC0-92, que deverá abordar a questão ambiental em um
partir de Cuiabá, perfaZendo 67 quilómetros, além das etapas sentido amplo, podendo resultar daí, inclusive, uma nova or::.iniciais e intermediárias da estrada interna de aceSSo à barra- dem de relações internacionais.
À queStão do meio ambiente é, hoje, preocupação cogem, 77 quilômetro-s de _ll.nha de transmis.são entie ·No_br~s
e Manso e a subestação no c.anteiro de obras, e procedeu-se mum em todos os Coritiitel::ttes. Vista até há pouco tempo
à escavação parcial dos canais de desvio do rio, 11 montante Como atitude isolada de grupos e pequenos partidos polítícos,
' -:--cçnstitui-se na atualidade no epicentro da discussão do próprio
e a jusante, entre outras obras de apoio.
Nunca é demais lembrar que toda a energi<i--ConSurriida desenvolvimento económico, científico e tecnológico a nível
pelo Estado é proveniente de Flirnas e, num quadro de esgota- internacíOnal. Fatos como Chernobyl e, mais recentemente,
mento energético que se esboça em plano nacional, para os a Guerra- do Golfo aguçaram, enquanto pontos extremos,
próximos anos, essa üependência se constitui nurif"fator limi- a preocupação mundial com a sobrevivência do planeta.
Organismos financeiros internacionais vinculam, hoje,
tante ao crescimento do Estad9. A questão assume contorno
mais grã.ve- quatido se constata que a evolução do cánsumo COiifjifaior ênfase, a liberação de recursos à apresentação,
de energia vem crescendo em Mato Grosso desde 1982_aJ,nna. ex-ante, de estudoS de impacto de miío ambiente como forma
média de 16,3%, enquanto a ofertapãrá a presente década, de -assegurar a minimização dos eventuais efeitos rtêgativos
de acordo com as projeçóes da Eletronorte, circunscreve-se decorrentes da implementação de projetas de desenvolvimena uma taxa anual média de apenas 11,5%.
to.
'
A discussão __sobre o meio ambiente pela comunidade inM
O descompasso entre a oferta e a demanda, Senhor Presidente e Senhores Senadores, é extremamente nefasto aos inte·~ ternacional envolve, além de importância mais localizada,
resscs do Estado, e não há crise que jUStifique --a-·suspehsão gfãndes temaS prioritários considerados de abrangência munde obra tão essencial como Q_ Complexo Hidrelétrico do Man- dial ao serem considerados vitais para a sobrevivência da huso. Se conformamo~ n-os com a nosSã pobreza e ~rência, esta- manidade. Destacam-se a questão nuclear e a consequenteremos definitivamente co-ndenados a perrnanec~r ancorados mente corrida armamentista, a destruição da camada de ozóno Terceiro Mundo, incapaéitados de explorarnossas-1-iquezas nio, os grandes acidentes com agentes poluidores (petróleo,
e oferecer a noSso povO o bem-_estar que hoje é, menos do produtos químicos) e a preservação das grandes reservas nativas.
que uma esperança, praticamente uma utopia.
Como se observa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a listaEis por que nos animamos quando o Governo do Presidente Collor, cumprindo promessa eleitoral, destinou quase gem parcial de grandes temas de interesse internadonal envol-
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ve dois típos de preocupação. De um lado, o homem e sua
corrida desenvolvimentista causadora de danos ao meio ambiente. De outro, a necessidade de preservação de reservas
naturais, enquanto sustentáculo de uma melhor qualidade de
vida.
O primeiro bloco caracteriza o homem enquanto agente
direto da poluição do meio ambiente. O segundo o caracteriza
enquanto base de sustentação contra uma degradação ainda

maior desta poluição.
Colocados em um mesmo contexto, esses -'dois tipos de
preocupação parecem contrabalançar-se: o homem destruidor
se compensa com o homem conservacionista, erri- um ''jogo
de soma zero".

Que interesses estariam subjacentes a cada uma dessas
duas óticãs? Enquanto atreladas aos grupos ecologistas e/ou
partidas conservacionistas, não parece haver distinção entre
esta ou aquela ordem de preocupação. A poluição dos oceanos, a destruição da camada de ozónio e a preservação de
florestas são elementos comuns -de interesse dos conhecidos
grupos ecologistas mundiais, estejam eles no Brasil, na Inglaterra, na África ou nos Estados Unidos. __
_
Por outro lado, a diferença parece mais nítida quando
se institucionaliza a discussão, a partir de interess.eS desenvolvimentistas, possibilitando a correlação das óticas a diferentes
níveis de desenvolvimento entre países. De um lado, o bloco
mais desenvolvido, cujos países, são os maioreS degradadores
do meio ambiente. De outro, nações cujos recursos-naturais
são invocados em nome da preservação das condições de vida,
como elemento compensatório.
Duas _questões são cruciais nesta discussão.
Em primeiro lugar, a não preservação dos recursos natu~
rais nos países 'do terceiro mundo é definida como causa de
processos degradadores do meio ambiente a nível internacional. Discutem-se-, por exemplo, as possíveis conseqUências
causadas pela devastação de florestas sobre as condições clima- _
tológicas, a oferta de recursos hídricos, a qualidade do ar,
etc., aí, portanto, a devastação é a caosa:·Esse processo não
se repete quando se discute os grandes desastres ecológicos
mundiaís. Por exemplo, os grandes vazamentos nucleares e
a destruição da camada de ozónio, normalmente, são questões
colocadas no debate como determinantes ·da degradação do
meio ambiente. Não se coloca as verdadeiras e primeiras causas destes fenómenos. Portanto, falta, na discussão, um elemento de causa: a própria corrida desenvolvimentista desigual.
Em segundo lugar, o debate puramente conservacionista
omite outros interesses que são subjacentes. Sob -o inanto
das preocupações ecológicas, paíseS e grupos económicos internacionais procuram dominar as informações e a exploração
de reservas minerais e biológicas existentes nos países do terceiro mundo.
_
É esse o cerne da discussão que aqui se delineia- e -quedeverá nortear grande parte dos debates durante a EC0/92.
Como subsídio para essa discussão, tomo a liberdade dos Srs.
Senadores no sentido de apresentar elementos que permitem
cimentar nossa postura, enquanto represerltail.tes--legítirrios
da nação brasileira durante o- evento.
Quais São-as grandes questões brasileiras a serem colocadas em pauta na discussão do meio ambiente a nível internacional? E evidente que não se descurará dos problemas da
poluição na Grande São Paulo, dos granUes processos de ero_~
são em diferentes regiões do País, da contribuição brasileira
na destruição da camada de ozónio, do grande semi-árido
nordestino, entre outros temas. Entretanto, já nas discussões
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preliminares estampadas nos jornais do mundo inteiro, a·Arnazónia desponta corno o grande tema brasileiro como repercussões internacionais.
Pois bem, qual será a nossa postura frente aos nossos
pares quando o debate efetivarnentecfiver seU início'? É evidente que ela não é totalmente desconhecida. Afinal, a discussão sobre a Amazônia, principalmente neste plenário, é diária.
Entretanto, esse conhecimento parece-me ainda fluido e pouco consolidado a ponto de ser defendido enquanto posição
brasileira. Além disso, o País assumirá uma postura mais
agressiva na cobrança das verdadeiras causas dos fenômenos
poluidores, estes sim muito mais degiadadores do meio ambiente a nível mundial? Postura mais agressiva com relação
à interferência de outros pafses, que chegam a arranhar os
limites da soberania nacional ao tentar impor determinadas
normas de procedimento com relação ao tratamento a ser
dispensado às nossaS reServas naturais'T
E, qual é a postura de nossos pares?
A mídia internacional e importantes registras de eventos
patrocinados por organisrnos-internacioitais são bastante reveladores.
Em julh-()dd981, o Conselho_Mundial de Igrejas Cristãs,
reunido em Genebra, englobando doze organismos científicos
internacionais aprovaram estra-tégicas de 3.fua"Ç.t6 na Am<izônia, conSUbstanciadas nos seguintes diagnósticos e diretrizes.
São palavras textuais:
"A Amazônia Total, cuja maior área fica· nO Bfasil,
mas compreendendo também parte dos territórios venezuelano, colombiano e peruano, é considerada por nós
como um património da humanidade. A posse dessa
imensa área pelos países mencionados é meramente circunstancial, não só por decisão de todos os organismos
presentes ao Simpósio corno tambéffi por deCisão filosó~
fica dos mais de mil membros que compõem os diversos
Conselhos de Defesa dos Índios e do Meio Ambiente.
• É riosso· dever: defender. prevenir, Impedir, lutar,
insistir, convencer, erifirn esgotar todos os recursos que,
devida ou indevidamente, possam redund-ar na defesa,
na segurança, na preservação desse imenso território e
dos seres humanos que o habitam e que são patrirriônio
da humanidade e não dos países cumios territórios, pretensamente, dizem lhes pertencer.
• É nosso dever: iffipedir em qualquer caso a agressão
contra toda a área amazónica, quando essa se caracterizar
pela construção de estradas, campos de pouso~ principalmente quando destinados a atividades de garimpo, barragens de qualquer tipo oU tamanho, obras de fronteiras,
civis ·ou militares, tais como quartéis, estrádas, limpeza
de faixas, campos de pouso militares e outros que signifiquem a tentativa de rnodifiCaÇôes ou do que a civilização
chama de progresso.
• É nosso -dever: manter a floresta amazónica e os
seres que nela vivem, como os índios, os animais silvestres
e os elementos ecológicos, no estado em que-a natureza
·os deixou antes da chegada dos europeus. Para tanto,
é nosso dever evitar a formação de pastagens, fazendas,
plantações de qualquer tipo que possam ser consideradas
como agressão ao meio.
~ É nosso prinCípal dever, pre-servar a unidade das
vária-s nações" indígenas que vivem no território amazónico,' prov3velincnte há milénios. É nosso dever evitar
o fraccionamento do território dessas naçôes, principal-
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mente por meio de obras de qualquer natureza, tais corno
estradas públicas ou privadas, ou ainda alargamento, por
limpeza ou desmat_amento, de faixas de fron~e:i~~· constru~
ção de campos de pouso em seus territóriOs. É nosso
dever considerar cOmo meio natural de locomoção em
tais áreas, apenas os cursos d'água em geral, desde que
navegáveis. E nosso_ dever permitir apenas o tráfego com
animais de carga, por trilhas na floresta, de preferência
as formadas pelos silvícol~s".
Continua· ainda, o documento, Sr. Presidente, Srs. Senadores:
"É nosso dever definfr, marcar, medir, unir, expandir, conSolidar, independer por restrição de soberania,
as áreas ocupadas pelos índigenas, considerando-as suas
nações. É nosso dever promover a reunião ·das nações
indígenas em uniões de nações, dando-lhes forma jurídica
definida. A fofma jurídica a ser dada a tais nações incluirá
a propriedade de terra, que deverá compreender o solo,
o subsolo_e tudo que neles existii, tanto em forma de
recursos naturais renováveis cómo-tião renováveis. É nosso dever preservar e evitar, em caráter de urgência áté
que as novas nações estejam estruturadas, qualquer ação
de mineração, garimpagem, construÇão de estradas, formação de vilas, fazendas, plantações de qualquer nature.
za, enfim qualquer ação dos governos.
• É nosso dever: a pesquisa, a identificação e a formação de líderes que se unam ã nossa causa, que é a sua
causa. É nosso .dever_ principal transformar tais líderes
nacionais dessas n~ções. É no~so dever identificar personalidades poderosas, aptas a defender os seus difeitos
_a qualquer preço e que possam ao mesmo tempo Fder_ar
os seus comando.s, sem restrições. _
_
• É nosso deve exercer fortes pressões junto às autoridades locais desse Paí~, para que não só_ respeitem o
nosso objetivo, mas o compreenda, apoiando-nos em todas as nossas diretrizes. É nosso_ deyer c9nseguir o mais
rápido possível emendas constitucionais no Brasi~,_Verie~
zuela e Colômbia, para que os objetivos destas djretrizes
sejam garantidos por preceitos constitucionais. .
_.
• E nosso dever garantir a preservação do _território
da Amazónia e de seus habitante~ _aboríg"eri.es, para o
seu desfrute pelaR grandes civilizações eu:r:opéias, cujas
áreas naturais estej~m reduzidas a um limite crítico.·~
Como estratégia de-átmlção, os Srs. membros do conselho
propõem:
"Angariar o maior número possível de simpatizantes,
principalmente entre pessoas ilustr_es, ( ... ), bem como
e principalmente entre políticos, snciólogos, antropólogos, geólogos, autoridades governamentais, indigenistas
e outros de importante influência, como é o caso de jornalistas e seus veículos de imprensa. Cada simpatizante deve
ser instruído para que consiga mais 10, eSSes 10 e cada
um deles mais 10 e assim sucessivame_p.te, até formarmos
um corpo de simpatizantes de grande valor.
• Enfatizar o lado humano, sensível das comunicações, permitindo que o objetivo básico permaneça embutido no bojo da comunicação, evi~ndo discussões em
tomo do tema. No caso dos países abrangidos por estas
diretrizes, é preciso levar em consideração a pouca cultura
de seus povos, a pouca perspicáciade_seus políticos ávidos
por votos que a Igreja prometerá em abundância.
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• Criticar todos os atos governamentais e de autoridades em geral, de tal modo que nosso ideal continue
presente em todos os veículos_ de .comunicaçã;o dos. países
amazónicos~ principalmente do Brasil, sempre que ocorra
uma agressão ã Amazônia e às suas populações indígenas.
Educar e ensinar a 1er Os povos indígenas, em suas
línguas maternas, incutindo-lhes coragem, de_terminação,
audácia, valentia e até um pouco d_e espírito agressivo,
para que aprendam a defender os seus direitos. E preciso
levar em consideração que os_ indígenas desses países são
apáticos, subnutridos _e preguiçosos._ É preciso que eles,
vejam o homem branco como um inimigo permanente~
não somente dele, índio, mas também do sistema eco_lógico da Amazônia. É preciso despertar algum orgulho
que o fndio .tenha dentro de sL"
O conjunto de recomendações é, airida, mais extenso:
"É preciso reunir as associações de antropologia, sociologia e outras em torno do problema, de tal maneira
que sempre que necessitarmos de ~ssessoria, tenhamos
essas associações ao nosso lado. __
_
• É preciso in..-istir no conCeitO de ·etniá, para que
desse modo seja despertado o in~tin~o na~ural da segregaÇãtl, do orgulho de pertencer a uma nobreza étnica, da
consciência de ser melhor do _que o homem branco.
e É preciso confeccionar mapas, pãra delimitar as
-nações dos indígenas, sempre maximizando as áreas, sem~
pre pedindo três ou_ quatro vezes mais, sempre reivindicando a devolução da terra Qq índio, pois tudo pertencia
..-~ a ele. Dentro dos territórios dos índios d!!verão p_erma-necer todos os recursos que provoquem o desmatamento,
_buracos, a presença de máquinas pertencentes ao homem
branco. Dentre esses recursos, os mais ifu~Ortantes são
as riquezas minerais, que devem ser consideradas como
reservas estratégicas das nações, a serem exploradas oportunamente."
Senhor Presidente, Senhores Senadores, quantos serão
os iliscritoS'na EC0/92"que con'luilgãm desta~ idéias? Com
certeza, muitos. Pelo menos, é o que espelham os principais
jom~~s do mundo quando emitem reflexões sobre a Amazônia.
Pode .se:r; que os respectivos articulistas não_ seJam tão_ explícitos.
O conteúdo do documento que acabo -de trazer ao cOnhe~
cimento dos senhores já foi utilizado _em artigo recente_ na
Folha de S. Paulo pelo ilustre Sendor José Sarney, que erifatizã
os interesses internacionais sobre :a Amazônia e as repetidas
reaç6es da população amazônica ãs agressõeS externas.É evidente que não são vozes isoladas as dos organismos
científicos reunidos em Genebra. Onde quer que se discuta
a temática amazônica, principalmente quando envolve representantes do mundo capitalista mais desenvolvido, a tônica
do coilservacionismo e os interesses _sJ,Ibjacentes são análogos.
A História é rica em exemplos qUe- vão desde a proposta
de utilizar_a Amazônia para dar solução a problemas raciais
dos negros dos Estados Unidos após a Guerra Civil do século
passado e dos judeus da Europa Central, ao final da Segunda
Grande Guerra, até pesquisas atuais, cujos objetivos são por
nós pouco conhecidos, sobre o potencial fitoquímico da região,
desenvolvidas por pesquisadores internacionais.
.
Como descartar o interesse internacional pelas reservas
significativas de diamarite, mãnganês, ferro, cassiterita, nióbio, cobre, urânio, topázio. caulim, ouro, petróleo e gás natural, comprovadamente existentes na Amazônia? Não seria
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ingenuidade de creditar ao interesse internacional pela conservação da floresta amazónica e de sua população nativa pura
e simplesmente, menosprezando interesses económicos na ex.
__
ploração desses valiosos recursos mineraiS?
Convém enfatizar que um instituto de pesquisa, sediado
em Nova Yorque, que assessora o Pentágono, estima em US$
1,7 trilhão apenas o total de reservas já conhecidas na região.
Reforço, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha indagação e, mais do que isso, a minha preocupação,
sobre qual a postura brasileira, enquanto nação independente,
sobre uma região que representa mais da metade do se1,1 território.
-·
O Pafs compartilhará da aparente "<:tpologia do não'' onde
qualquer que seja a proposta de ocupação do território amazónico venha acompanhada da negativa mundial em nome de
uma quase sempre falsa intenção de conservação ambiental
que envolve, estrategicamente, uma sub-reptícia preservação
de recursos minerais?
O Pafs se apreseritaiá' frénte à comunidade internacional
munido da "guarda aberta" de um diagnóstico onde se incluem
tão-somente informações sobre a devastação da floresta, sobre
a dizimação de suas populações nativas e sobre o perigo eminente do ·recrudecimento do narcotráfico?
Ou o país se poSiCionará atraVéS-de unla Teflexão nacional
e soberana,_ onde a Am_a:zôJlia se contextualize, enquanto participante de um projetO de desenvolvimento· nacional?
Estamos a menos de um ano da sessão de abertura da
EC0/92. Um tempo exíguo se comparado com os longos anos
de reflexão sobre a nossa Amazónia. Mas um tempo suficiente
para consolidarmos o nosso conhecimento s-obre a região e
o PaíS e 3proveitãrmos essa singular oportunidade de nos
fazer ouvir. o- mundo que tanto fala da Amazónia estará
aqui, no Brasil. Esse mundo predsa, agora, ouvir: E, para
que o mundo nos o-uça é-preciso, obviamente, que noS pi'onunw
ciemos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Eduardo.
O SR. JOSÉEDUÃRDO (PTB -PR.Pronuncia seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a língua portuw
guesa é rica em substantivos duros e precisos para definir
os parcos resultados da s~fra agrícola de 1990/91, com graves
conseqüências -para o abastecimento deste ano. Trata-se de
um desastre, uma catástrofe. Como existem responsáveis diretos pela situação, não_ seria exãgerado fàlar cje um genocídio,
uma política, talvez inconsciente, mas certamente irresponsável, cujo resultado final - a falta de comida, ou seja, a
fome de grande parte da população -levará à morte milhares
de brasileiros.
Pode-se argumentar que o malogro da safra do ano passaw
do, transformado em tragédia nacional este ano, é,_ parcialmente, explicado, mas nunca justificado, por intempéries naturais. Houve a seca no Sul -responsável por prejuízos estiw
mados em 1 bilhão e SOO milhões de dólares - e chuvas
fortes surpreenderam o Nordeste, normalmente caStigãdO pela
aridez. Mas essa não é a única causa do fíasco. Outra, mais
forte, precisa ser apontada: a política desastrada do Governo
em relação ã produção primária brasileira. Ou melhof~ a falta
de uma política agrícola adequada ã realidade nacional. Não
houve crédito, o agricultor foi abandonado a sua própria sorte,
não se pensou na criação de mecanismos e ·de infra-estrutura
báSica para a garantia do abastecimento interno. Enquanto

o
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a-popUlação brasileira continua crescend~. há menos terra

produzindo alimen.~::;, e, o que é pior, com índices maiS baiXos
de produtividade, sinais de uma negra perspectiva de desabastecimento, prejuízos inac~itáyeis e, sobretudo~ fome.
Talvez até piores do que a falta de crédito foram os critérios adotados para a fixação dos preços mínimos, que fiCaram
muito abaixo dos custos de produção, para -segurar os índices
inflacionários, provocando a descapitalização do setor rural
e um forte desestímulo para a produção. Acrescente-se a isso
a dificuldade criada~ intencionalmente, para postergar os pagamentos devidos pelo Proagro, até hoje pendentes de solução.
_Não se pode omitir, ainda, a política cambial artificial,
manipulada pelo Governo, praticada nos últimos dois anos,
tainbém nociva aos interesses dos produtoreçprimários pela
transferência da renda da agricultura para o Tesouro. Um
imposto terrivelmente perverso e injUsto, Senhor Presidente,
Senhores Senadores!
Não há milagre possível. Como se pode alimentar um
número crescente de bocas famintas se se planta menos em
menqs espaço, num País de território imenso, como o nosso?
Os números são impressionantes; a safra de grãos plantado-s
no ano passado ficou em 56 milhões de toneladas, 21,76%
menor do que a marca record.e de .1988, o .melhor ano da
agricultura brasileira em todos os tempos, conseguida na gestão do Governador Iris Rezende no Ministério.da Agricultura,
durane o governo Sarney. Podewse até, sem risco de exagero,
dizer que, na última safra se produziu, praticamente, a metade
da real necessidade de consumo de alimentos da população
brasileira.
Muitos são os efeitos dessa- política desastrada em relação
ã agricultura. O primeirO deles de tornará evidente quando
surgirem os primeíros sinais de desabasteciniéiitb de alimentos
nas cidades brasileiras, provocando uma conseqüência irónica
que afetará, diretamente, a política econ.ômica dO <;Jovefl?.~
COllor. Não foi inVestido nenhum recurso para a produção
agrícola, por causa da política monetária apertada, adotada
para combater a inflação. O resultado foi a má safra, cuja
inevitável conseqüêilcia é o desabastecimento, que provoca
a elevação dos preços dos produtos agrícolas, alimentando
o processo inflacionário. Senhor Presidente, Senhores Senadores, não-se pode combater inflação sem investir em agricultura.
Oti.tra dramática conseqüência' do malogro da safra é o
êxodo rural. As cidades brasileiraS eStão sofrerido um processo
de inchação, provo-cado pelo desemprego rural. O desemprego
urbano leva à violência e as periferias das cidades brasileiras
tomamwse um verdadeiro inferno. êxodo rural significa o aumento da demanda de habitação nas grandes cidades e o agravamento dramáticO- da necessidade da construção de obras
de infra-estrutura para fornecimento de água, esgoto, saúde
e educação. O bóia-fria se transforma em sem-terra, que passa
a invadir a propriedade alheia, em busca de uma área para
plantar, ou muda para as cidades, engrossando o exército
·
dos sem-teto.
Por causa da ·safra malograda, desequilibra-se a balança
comercial do Brasil. De um lado, cai o volume dos produtos
agrícÇJl~s exportados. Do outro, é aumentada a necessidade
de importação de alimentos. Neste ano, por conta do malogro
da safra de 1990, calcula-se que o Brasil vai deixar de ter
um ingresso de diviS'as da ordem de três bilhões de dólares.
Só de arroz, produto de primeira necessidade na mesa do
brasileiro, será preciso importar ·cerca de 600 mil toneladas.
Para não ter serifssimos problem~_s de desabastecimento, o
País vai ter de gastar mais dois bilhões de dólares, na impor-
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tação de grãos. Ou seja, a desastrada política oficial de desas~
sistência ã agricultura deu um prejuízo ao Brasil de cerca
de cinco bilhões de dólares, no mínimo, senhor presidente,
senhores senaçiores!
Um País com tantas _terras cortro ó Brasil vai passar pela
vergonha de importar oito milhões.de toneladas de grãos de
outros_paises, para que não haja mais fome do que, normalmente, já grassa no território nacional!
A safra malograda empobrece o agricultor, num proce_sso
perverso e violento de transferência de renda, diretamente
do bolso dele para os cofres Qo Governo. Esse é n:i.ai::, Um
dado cruel desse filme de terror, protagonizado pelas autoridades federais. Q_agricultor brasileiro, hoje, não tem recursos
para repor peças em_ seus equipamentos e, por iss6, vê apodrecer, em suas terras, os tratore_s, as plantadeiras e c_olheil.a:
deiras, que lhe custaram o suor. de seu rosto. Isso__significa
·menos alimentos e mais fomet
É bem verdade que a safra de 90191 não deixa de ser,
também, a conseqüência natural de uma estrutura_bá_:rnuito
tempo apodrecida. Há, além dos problemas conjunturais específicos dos erros de política, a velha tragédia estrutural das
deficiênciãs crónicas brasileiras.
O problema do -alto custo dos transportes, por exemplo,
não é de hoje, mas antigo: Os fr_et_es custam mais no Brasil
porque o combustível é_ caro. Mas mais ainda porque os preços
dos caminhões - e não é segredo para ninguém que este
é o País do transporte rodoviário, e não ferroviáiió - são
absurdamente mais altos do que em outros países. Não adianta
culpar só as montadoras de caminhões. Os preços são altos
porque os impostos são abusivas.
O mesmo raciocíniO vale para as máquinas necessáriàs
ao tratamento da terra. Um tratar americano, de muito niellior
qualidade do que o brasilei!Õ-, custa cérca de 40 mitdó'tâie~.
Pelo mesmo_ valor, se adquire um tratar na Argentina, por
exemplo. No entanto, o tratar brasileiro, de qualidade tecnológica bastante inferior, custa quase três vezes_ mais, em tomo
dos 100 mil dólares. Como as indústrias privadas, na crise,
também perderam sua capacidade de investir, os tratóres brasileiros não têm a menor competitividade no mercado externo.
Por isso, ninguéril, que- conheça o ·mínimo da realidade.
da produção primária no Brasil e no ex~erior, deve estranhar
o fato de se importar, de moinhos estiangdros Brasil, trigo
a 120 dólares a .tonelada, _enquanto, ·no Brasil, a tonelada
do mesmo produto custa, no mínimo, 145 dólares. A diferença
vem não só do subsídio dado pelos outro_s países à produção
agrícola, mas também da diferença de custos dos insumos
básicos, sem os quais não se pode produzir alimento. Os adubos e herbicidas brasileiros~ ao contrário dos tratares, são
de boa qualidade, mas, -como os equipamentoS, -não têm condição de competitividade, em termos de preços, pelo simples
e bom motivo de seus fabricantes são muito _onerados pelos
impostos, e os produtos, transportados por caminhão. Por
tudo isso, tais unsumos custam caro demais ao bolso vazio
do agricultor.
Dizem que agricultor chora demais. Mas é preciso reconhecer que, no caso brasileiro, o homem do campo só tem
motivos para lágrimas. Só um tonto sorriria, diante do fato
de o Brasil ser um País carente de alimentos, mas que taxa
os produtores agrícolas, não apenas com o ICMS, mas também
com o Imposto de Renda, sem lhes dar nenhum incentivo.
Enquanto isso, os americanos, bastante- liberais em termos
de comércio exterior, no que se refere a produtos industrializados, dão pesados subsídios à produção agrícola. Os japone-
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ses são milionários, podem importar toda a comida de que
necessitarem, mas incentivam muito a agricultura autócto.ne.
Sempre faltou dinheiro para a agricultura, pois os recursos
são desviados para alimentar o gigantesco déficit público feder:il. No entanto, o crédito, escasso, só pode ser obtido ao
"custo de juros extremamente elevados, a pretexto de combater
a inflação. Só que nünca se consegue deter ou diminuir o
déficit público, verdadeira causa do processo inflacionário no
Brasil, Senhor Presidente, Senhores Senadores!
A verdade é que, infelizmente, existe muito pobre passando fome para pagar os pesados rolnbos das contas do Governo.
Como já disse antes, nmica houve, de fato, uma política agrícola nO BrasH, que levasse em conta todos os fatores de produção. Nunca foi dada a devida prioridade a fatores_ fundamentais, como o estímulo â pesquisa no setor agrícola, indispensável para se atingir a produtividade desejáv~l no sofistjcado _
mundo contemporâneo, cada dia mais exigente e consumindo
cada vez mais novas tecnologiaS de ponta.
As sementes de que o agricultor brasileiro djspõe para
o plantio são, quase sempre, inadequadas, por não haver recurso nenhum para a pesquisa agrícola, afetando, tragicamente, a qualidade da semente plantada em solo brasileiro.
No entanto, não se pode dizer que seria necessário gastar
uma fortuna inimaginável_~m pesquisa te-cnológica, para melhorar a semente entregue ao agricultor, aumentando, substancialmente, os níveis Qa produtividade nacional. Certamente~ seria muito mais barato investir em pesquisa do que se
gasta, hoje, em coisas muito menos importantes. Não investir
em pesquisa agrícola é condenar as futuras gerações de brasileiros à morte pela fome!
Aliás, é bom lembrar que pode até parecer um luxo falar
em tecnologia, pois o agrJcultor brasileiro não dispõe sequer
de_conhecimentos.r.udimentares so.b.re o quê, onde e ~mo
plantar, â exce_ção de algumas raras ilha~ de excelênçia, conh_e:
cidas por quem tem informações a respeito do ramo. Por
isso mesmo, a produtividade da agricultura brasileira é uma
vergonha para um País que tanto se orgulha de sua vocação
agrícola. Um País que não investe um centa.vo ~a profissionalização de seu agricultor não pode falar em vocação agrícola.
É preciso investir nesse tipo de conhecimento.; para que o
agriCultor brasileiro não_ seja um produtor limitado pela ignorância, pensando que milho deve ser plantado apenas para
dar de comer às galinhas ou engordar porcos, quando se trata
de um produto nobre, de utilização variada e importante,
em qualquer agricultura desenvolvida do _mundo.
_Mas não pensem o Senhor Ppresidente e os Senhores
Senadores qtie a agonia do agricultor brasileiro tem fim, após
germinara semente que eie pliõiOu. Na verdade, a- produção
é apenas a primeira estação de sua via sacra~ Colhida a_sa~a,
vem o problema da armazenagem. Na verdade, a armazenagem existente, pelo menos para essa safrinha de 56 milhões
de toneladas, é suficiente. mas não seria, caso -a- agricultura
brasileira produzisse, realmente, o necessário para o consumo
da população. No entanto, o problema fundamenal da armazenagem- de grãos no Brasil não está só no aspecto quantitativo~
mas mais no qualitativo.
A tecnologia de manuseio dos armazé.ns brasileiro~ é muito precária. _Por isso~ a perda do produto estocado é mujto _
maior do que a existente em países do Primeiro Mundo. A
grosso modo, é possível dizer que, nos armazéns brasileiros,
perde-se de 2% a 5% dos grãos estocados, enquanto. nos
países desenvolvidos, essa perda não chega a 1%. Esses núm~
ros parecem insignificantes, mas não são, justamente quando
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quarquer desperdício termina

por fazer muita falta, na soma final da produção obtida.
Outro sério gravam e-para o resultado financeiro das safras
brasileiras é o representado pelos portos. Os técri-icos -dizem

que os portos nacionais estão mais Preparados para exportar
do que para importar, como resultado de uma antiga política
de prioridade para as exportações e fechamento do mercado
interno ao produto vindo do exterior. No entanto, é preciso

reconhecer que dois males fundamentais afetam os portos
brasileiros _nas duas direções.: o corporativismo dos portuários
e a tecnologia inadequada para embarcar e desembarcar mercadorias. Por iss_o, os portos brasileiros estão entre Os--inais-·
caros e os menos eficiente-s do mundo. Tudo isso prejudica
demais o agricultor brasileiro~
Da mesma fornia, prejudicial ao agricultor no Brasil é
a política de importações adotada pelos acordos do Mercossul.
Pasmem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tais acordos foram
firmados sem o acompanhamento técnico _do Ministério da
Agricultura nem de nenhum outro setor ligado a área agrícola.
No finai das_ contas, o Mercossul promove a com petição desleal
dos produtos externos em relação aos nacionais: Alguns produtos brasileiros precisavam ganhar tempo, protegidos com
preços adequadus para, melhorando a produtividade, poder
enfrentar a competição dos produtos vindos de fora.
Para evitar a repetição da catástrofe da safra de 90/91,
com repercussões trágicas sobre a economia brasileira este
ano, é preciso pensar, seriamente, no estabelecimento de metas e prioridades, capazes, da mesma forma, de ajudar a resolver os problemas estruturais da produção primária, que datam
de há muito tempo.
- O primeiro passo deve ser o estabelecimento de p-rioridade máxima para a produção de_ gêneros de primeira necessidade. Para isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso-definir, claramente, o que é, c o que não pode ser, gênero <ie
primeiro- necessidade. Não_ se pode privilegiar o trigo ou a
soja, mas o milho, o arroz, o feijão e _o frango, itens básicos
na cesta alimentar do brasileiro comum, devem receb.er tratamento diferenciado, na hora de se decidir em quê, e como,
investir:- - - -Essa política de prioiidade precisa ter reflexos diretos
na decisão cio agric~ltor, na hora de plantar. Falta, no Brasil,
um z'oneamento agrícola, capaz de racionalizar recursos e evitar desperdícios. O GoVernO pode utilizar seus -íiiStr-umeiltos
de crédi ;o para convencer o agricultor a plantar feijão ·ande
feifãó deve ser plantado e arroz nos lugares próprios para
a cultura do arroz.
Em complemento ao zoneamento, é necessário, também,
fixar uma política de concessão de créditos, --de acordo com
fu.dices de produtividade mínima. Não é aceitável fi:rianciar
alguém que colha dois mil quilos de milho por hectare. A
forma de elevar a produtividade média brasileira, da ordem
de 2.500 quilos por hectare, é exigir de quem é financiado
uma produção mínima no patamar de quatro ou- ciri:Co mil
quilos de milho por hectare, por exemplo. O zonearnento
precisa ser s_eguido de um programa amplo, geral e irrestrito
de extensão rural, para proteger o agricultor incapaz de atingir
as metas de produtividade mínima, exigídas pela competitiVidade imposta pelas leis do mercado.
O Governo tem a responsabilidade de fornecer linhas
de créditO, vinculadas ao zoneamento agrícola, e garantir o
abastecimento interno com estoCagem de produtos, pagos de
acordo com os custos de produção. Alénrdisso, precisa planejar uma redução gradativa, mas significativa, da carga, tribu-
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tária sobre a atividade produtiva agrícola, como forma de
reduzir seus custos e contribuir para a estabilidade de preços,
mas não gravando-a com impostos, como vem sendo feito,
até hoje, neste País.
A reforma agrária, há tantos anos exigida, é urgente,
Sr. Presidente, Srs. Senadores! Mas, também, a reforma agrária deve ser feita de acordo com as novas regras comerciais,
estabelecidas pela Terceira ReVolução IndustriaL Canta-se,
em prosa e verso, o Estatuto da Terra, e muitos se queiXam
do fato de ele nunca ter sido levado à prática. Na verdade,
o Es_tatuto da Terra nunca foi levado â prática pelo simples
- e bom motivo de ser ImpraticáveL Suas conseqüências só poderiam ser, mesmo, o aumento do éxodo rural e o conflito entre
· arrc;::ndantes e arr~ndatários, __ CQm__o natural agrav~m~nto da.
tragédia agrícola nacionaL
A reforma agrária é- extremamente necessária, sirii, para
fazer com que o agricultor brasileiro deixe de ser um gigolô
da terra e passe a agir de_forma racionai, assumindo o compromisso_ e a responsabilidade de_produzir cada vez mais, para
garantir o abastecimento do povo -brasileiro -_com o alirilerito
necessário à subsistência de todos.
A reforma agrária não pode - nem deve_ -: ser limitada
apenas às terras ainda em poder do latifúndio improdutivo.
E. preciso pensar, também, no minifúndio improdutivo, por
causa do qual aumenta o êxodo rural. É preciso dar crédito
e assistência técnica __ao-pequeno sitiante para ele não vender
sua propriedade ao latifundiário nem fugir para as cidades,
aumentando a tragédia urbana na periferia das metrópoles
brasileiras. É preciso compreender o problema como um todo,
e iião vendo apenas pela ótica ideológica, ultrapassada e distorcida, de que o mal é o latifúndio em s_i, quando, na verdade,
nociva:_, mesmo, é a improdutividade, sendo_o_ minifúndio improdutivo tão responsável pela tragédia agrícOla brasileira _como o é o latifúndio "improdutivo. ·
Depois de 25 anos, enfim, o MiniStro da Agricultura Antônio_ Cabr_era, demonstrou sensibilidade para o problema,
apresentando o programa de "parceria agrícõla"._Trata-se
de louvável iniciativa de fixar o home_m à terra, Tenho consciência de que o prOgrama -é irisuficieDte, e f~tltam re_ctirSos
para implementar a iniciativa, -mas isso não- pode tirar ~.eus
grandes méritos.
Outro paSso fneVitável a ser dado diz respefto à nece8sidade do incentivo à agroindústria. É uma vergonha, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que se exporte um único grão de soja
in natura para moinhos estrangeiros. Da mesma forma, eilgordar bois nQ pasto ~ como ainda se faz em reiões ricas como
os Estados de São Paulo, Paraná, Sãlifil Catarina e_ Rio Grande
do Sul, além do sul de Minas Gerais ---:- _é uma evidência
frágica de nosso atraso.
Não é possível que, mesmo diante do exemplo da catástrofe da safra de 90/91, aínda haja alguma auforid3.dé no Brasil
imaginaiido poder negar recursos para a agricultura. Por tudo
o-que aqui fá foi ditO~ ficá-claro cjue·o problema da agricultura
nã_o_ se limita à _falta de dinheiro. Não é conyeníc!ilte, agOra,
discutir se à ãgricultura é inflaCionária, ou não. Mesmo que
sej"a, é preferível conviver _co_m a inflação do qlle ver o ·povo
brasileiro morrendo .de fome.
t!
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não pode faltar
dinheiro para a agricultura, a saúde e a educação. Mas ainda
mais para a agricultura, pois quem não come não reúne as
mínimas condições__de saúde para aprender alguma coisa na
escola. Aliás, aproveito a ocasião para exigir que os progrãmas
de ed-Oucação do Go~erno brasileiro também_prevejam a neces~
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pólo-gos e a aterrorizar a população. Trata~se da onda de
sidade de formação profisSiOnalizante de agricultores, e não
apenas de bacharéíS. - -- -------vandaliSJ!tO que assola as nossas cidades e que estabelece uma
Podemos afirmar, com -certeza·, -que os- baixos Jndic~ de _ fóima:-inuSitada e extremada de cobrança de providências das
-produtividade da agricultura nacional, em grande parte, são _autoridades competenteS.
Ónibus são depredados, telefones públicos são quebradevidos à falta de conhecimento por parte de nossos agriculdos, cabos de eletricidade são roubados, praças, jardins, motores das boas técnicas, já ·aplicãdas em outros países- e até
numentos públicos são destruídos, -placas de sinalização são
mesmo aqui no Brasil, em algumas ilhas de excelência-.roubadas. Tudo com uma fúri_a_ incontida e sempre c;!e.§~nte.
TaiS ilhas nos mostram, claramente, ser possível duplicar
Para que os Srs. Senadores possam a-quilatar a magnitude
a produção de grãos no_ Br_ªsil_, _em menos de cinco anos,
dos prejufzos advindos dessas ações predatórias, na cidade
sendo apenas necessário que o Governo elabore uma jjolítTCã
agrícola consistente,levando em conta as distorções aqui apon- --de- Salvador, só o dispêndio com o reparo de ónibus urbanos
danificados chega a 17% da arrecadação com esses mesmos
tadas. Sendo isso possível, criiniiloso -será não fazê-lo, pois
ônibus, o que daria para colocar na rua dez veículos novos
em curto prazo de tempo, estaremos resgatando nossp povo
a cada mês. Segundo a Vibemsa, concessionária de transportes
da miséria, evitando, assim, que -mnhares de brasileiros morcoletivos dessa capital, uma média de oito ônibus ficam retidos
ram de fome a cada ano.
diariamente nas garagens para consertos, o que diminui a
Estamos no fim de junho. Em jul_hoe agosto, serão Prepafrota- erif circualção e serve de pretexto para aviv'ar a revolta
radas as terras para o plantio da saf.ra de verão. EsPeramos
que a nova equipe ecoriôniiCã; sem o -compromis-so de adotar dos_ passageiros com a demora e a falta de ónibus e atiçar
a sua ira destruidora contra os carros em circulação.
as mesmas políticas da equipe económica anterior, mas com
Ainda em Salvador, na ái-ea de telefonia, 1.135 dos 4.608
pesadas responsabilidades ~ respeito do futuro deste País~
se debruce, com urgêncià, sobre a criação de um_ programa ~telefones públicos- da cidade são danificados a cada mês, de
agrícola para a safra 91/92. ~
~
-· - ··:
acordo com dados da Telebahi_a, o que representa um prejuízo
súperioi a Cr$ 1 milhão e 900 mil cruzeiros.
Esta é a única forma de se começar a combater o mais
importante de todos os problemas nacionaiS, Si.- Presidente,
Na árei de distribuição de energia elét~ca; -de acordo
Srs. Senadores: a fom_el (Muito beJ!l!)
com a Coelba, o roubo de cabos condutores de energia, no
ano passado, observou uma média mensal de 70.000 Irietros,
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ::___~Concedo a
o que correspond~u_a _um prejuízo de- Cr$ 9.800.1Jdo,OO,- a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
-- cada mês. Tudo issO em troca_de quase nada, já que esses
O SR. NELSON CAI!.NEIRO (PJ11D)3- RJ ..Pronuncia cabos são vendidos como ferro-velho por cerca- de 10% de
o seguinte discurso.)- Sr. '?,residente, Srs. SenadoJ;:es;~_acy.so seu valor.
- ~Limitamo-nós ai:J.ui àqueles estragos que representam
o recebimento de ca,rta de~l,IIJl jovem con,terrâneo 1 de 88 anóS
de idade: o senhor Edison de Palma Meirelles~ Ele_, que a rtJ:áiõtesptejuízos. Deixamos de falar dos hidrôme!ros guebrasi mesmo se refere cofio a um idoso_ jqVem de' espírito, faz dos, dos jardins destruídos, das placas de sinalização, das
parte do Esporte Clube SaMa Çruz, O!lde há 55 anos incentiva lâmpadas e das tampas de bueiros _e de caixas de_ telefone
jovens no esporte amador do remo, que taÍnbéln Já- Piãticou. roubadas, das fachadas de prédios e dos muros transformados
Conta-me qUe a Enseada do Porto dos Tainheiz:o?_,_há mais em painéis na mão dos grafiteiros.
de 80 an_os, vem servindo de palco para as regatas entre ()s
·· ---A- relação dos bens públicos destruídos é enorme, bem
4 clubes que disputam esse nobre esporte, que são o Esporte
poúcas as razões encontradas-para explicar o qu·e leva a popuClube Vitória, o Club.e. 4~ Natação e R~gatas São Salvador, lação a danificá-las.
o Clube de Regatas Itagipe e o Clube ao qual pertence. (Essas
· Não há jus_tifiCâtiVas pal(,-áveis para fa-to de _se destruir
agremiações são quase centenárias, fundadas entre 1899 e
hidrómetro a tiro,-ilni. orelhão com bomba, para se arran1904.)
cãrem ou quebraiem as árvores dos jardins, para se destruírem
Queixa-se O insigne filho da Bahia,- de que d(inos de
os abrigos dos pontos de ónibus.
iates, escunas, barcaças e outras embarcações apoderaram~se
As pessoas não são capazes de avaliar que estão destruinde toda a superfície da Enseada, tomando impraticáVel a prática do remo, e que mesmo apelos feitos à .Marinha de Guerra do um bem que é do seu uso e que se ele não funcióriàr,
não têm podido coibir esse abuso. (De passagem quero assina- as prejudicadas são elas mesmas. As pessoas não são capazes
lar que o mesmo vem acontecendo, para os barcos a remo de aquilatar que o imposto que pagam- é que permite que
e pedalinhos, na lagoa Rodrigo de Freitas, por causa de disse~ tenham telefone, água encanada, energia elétrica, cídade limm1nação dosjet skis e das_ marolas que ca)JSam). Referindo-se pa, transporte, ruas bem conservadas.
- O que será que leva as pessoas a agirem dessa maneitã, 1
a mim, de forma poéfíca; como ' 4ilustrc; filh.o da terra .bahiana,
desse ninho murmuroso de eterna poesia que é a Cidade da com tamanha fúria contra os bens públicos? Na área das ciên~
Bahia", (até aqui as suas palavras), pede-me que interfira cias humanas- psicologia, psiquiatria:, SociolOgia; ãntropQ.:.
pela solução do problema, que é o que faço agora,-com tnuíto logia ---não encontramos estudos que tenham tido por propósito tais eXplicações. Alguns psiquiatras, quando indagados,
gosto. _
,
~ ,.
_____
,
seguindo Freud, procuram fazer uma correlação desse comMuito obrigado a V. Ex•' (Muito b~e!ll!)
portamento com o instinto de morte detectado em cada pesO SR, PRESIDENTE (Dirceu Carnçjro) - Concedo a soa. Cada um teria dentro de si uma força a tomá-lo agressivo.
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
Não sendo essa força controlada, a pessoa passaria a agredir
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia os -outros· de forma não proporcional ao agravo, ou, então,
o seguinte discurso.) --Sr. p-residente, Srs. Senadores, uma sendo esse insfinto- desQrgãnizado ou não devidamente contipreocupação existe a atormentar a mente- das a~toridades pú- do, levaria o indivíduo ao vandalismo, â destruição daquilo
blicas de nosso País, a desafiar psicólogOs, sociólogos e antro- que encontrasse pela frente.
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Os psicólogos- apontam alguns condicionantes para esse
comportamento desregrado. Acima de tudo considcra~-no
como fruto da falta de atividade física e mental. O desocupado,
o desempregado não suporta não fazer nada por muito tempo,
e por isso canaliza suas energias_ para o mal. É evidente que
essa causa não aparece isolada. Está ela corielacionada e outras igualmente importantes, como a falta de objetivos de
vida, as frustrações comuns no lar. Uma outra causa, no campo
social, é muito determinante no-processo de extrevazamento
da hostilidade e da agressividade: trata-se da constatação de
que as possibilidades de sobrevivências estão ameaçadas pelos
baixos salários - ou pela ausência de salários, no caso dos
desempregados - e pelos preconceitos socia]s e raCiais.
Como Se vê, Sr. Presidente, sr·s. Senadores·, tOdas esSás
causas estão relacionadas, entre nós, à profuflda crise social
e económica que rOnda o nosso Pàís e à- falta de esperança
em que a situação melhore num futuro próximo.
A criminalidade é filha da crise, é conseqüência da constatação de que a pessoa está neste mundo para sofrer, sem
nenhuma perspectiva de que as coisas um dia melhorem.
Se, ao m-enos, tivesse ela a certeza -de- que o sa:crificío
estaria equanimemente distribuído, e que seria passageiro,
algum alento ainda poderia haver. Não é isso o que ocorrP;
o que ela vê é que, enquanto tima grande parcelada popub.ção
está na penúria, uma classe privilegiada está irifensa ?. esses
dissabores.. Mas o que n;tais 1riftil mesmo- ã populaçãC' é constatar que aqueles que têm por obrigação guardar os bens
públicos permitem que sejam diJapidados;_ que aq ...... J.,..s que
têm por missão adminiStrar os recursos públicos, os_ gastam
perdulariamente, não têm o senso da parcitnónia. Por isso~
o Estado sempre paga mais_ car_o pelos bens _que adquire,
o Estado é mau adminiSti"adoi ~ o Estado gãsta muito e em
obras de necessidade questionável.
A população vé isso_ e~ mal informada e mal instruída,
julga que as coisas públicas pertencem ao Governo _e, por
seus administiadores não cuidarem delas como deveriam~ jul~
ga também não precisar zelar por elas; e mais, se vê no direito
de destruí·las, pensando com isso estar prejudicando o próprio
administrador.
Toda a revolta expressa na destruição de um ônibus ou
de um trem, de um ·telefone público, é, em _essência~ uma
revolta contra as autoridades que deveriam fazer alguma coisa
para melhorar esses serviços e não o fazem.
José Álvaro Moisés e Verena Martinez-Aiier, no livro
Contradições Urbanas e Movimentos Sociais~ ao analisarem
algumas depredações ocorridas na Central do Brasil na década
de setenta. expressam um juízo nada lisonj_eiróàs autoridad~s:
uEssas revoltas não são protestos cegos, irracionais. Elas não
se esgotam na destruiçlo dos Próprios meios' de transporte~
mas são dirigidas contra as autoridades responsáveis e. em
última instância~ cóntrã O Estado, e surgem como uma clara
expectativa de obter resultados concretos".( ... ) "Se essas revoltas, por ·uma parte, são limitadas e não
têm uma estrutura organizatória préviã, por outra constituem
uma deslegitimação das autoridades estabelec:_~c;!_as e_ têm um __
significado e efeitos POlíticos nítidos: a escolha dos seus alvos
não é _arbitrária; as- revoltas respondem a anseios coletivos,
dados por condições estruturais semelhantes - a condição
de força de trabalho dos usuários - e, finalmente, exigem
uma definição por parte do próprio Estado".
E mais--a:diante: -'"A culpa deste estado de coisas não
é atribuída às agências intermediáriaS, maS- ao própriO Estado,

-

que é visto como não cumprindo o seu papel de maneira
cabal".
_
Que providênciaS -podem ser tomadas para que os casos
de vandalismos possam ser p-revenidos ou evitados?
Duas dessas medidas são óbvias e reclamadas a longo
tempo por toda a sociedade, mas não é por causa disso que
vamos deixar de citá-las. Estão elas na raiz -de muitos dos
problemas que afligem o nosso País. Enquanto as nossas auto.:
ridades não se convencerem de que a solução dos nossos males
passa pela educação e pela garantia da possibilidade de emprego. o nosso País continuará subdesenvolvido, continuará a
engatinhar em termos sociais~ - ----________ _
É .indispensável colocar a edu-cação ao alcance de todos.
sem- qualquer sombra de dúvida. é essa a base de qualquer
desenvolvimento sólido. No campo educacional, as es-colas
técnicas assumem um papel preponderante: além de prepararem mão-de~obra especializada para o mercado de trabalho,
fornecem- ao cidadão mais possibilidades de se manter ocupa. do. Daí a razão de necessitarem de incremento público. Neste_
momento da vida nacional, merece todo o apoio a iniciativa
gçvernamental de criação dos Centros Integrados de Assis~
tência à Criança- CIAC, nos moldes dos Centros Integrados
a~ Ensino Público - CIEP, implantados inkiafrilente no Rio
de Janeiro. Embora não tenha sido enunciado dentro da nossa
realidade que não perm1te se prever a instalação em tafltos
município.; sem condições de mantê-los, o projeto merece
apoio desde que dimensionado apropriadamente_, sem preocupações de 'ltender mais às construtoras do que à própria educação.
A ouira providência é atraVés-do trabalho, do emprego.
Além de ser uma grande terapia para a mente e para o corpo.
o trabalho ainda garante ao homem o seu sustento. Pessoa
desempregada quase sempre é pessoa angustiada. irritadiça.
faminta, predisposta ao crime e à anarquia.
Algumas outras providêncüis- preCisam- Ser- levadãs em
conta: o lazer não pode ser esquecido tanto para a criança
e o_ adolescente quanto para o adulto. Os clube_s recreativos
têm de ser incentivados; as empresas precisam ser convencidas
de que lhes é lucrativo proporcionar o lazer aos seus empregados;cuidar também das suas horas de folga.
Campanhas de preservação dos bens públicos devem ser _
dissemimldas por todos os meios entre a população, até que
as pessoas se impregnem dessa idéia. As autoridades precisam
se conscientizar de que são as guardiãs primeiras dos bens
públicos e de que o zelo pela sua conservação deve nelas
ter origem.
Não é _de se esquecer também que a guarda ostensiva
de edificações e logradouros públicos é uma forma de preservá-los e de educar ·a população para o seu uso rãcional.
A dignidade da pessoa humana necessita ser preservada
e respeitada, para que cada um se sinta gente, para que cada
um tenha prazer dé _viver.
Pi"ecisamos criar condições para que não vire Iegra entre
nós aquela constatação do nosso grande poeta e cronista Car·los Drummond de Andrade. tornada pública através do Jornal
do Brasil, de 15-1-81, a propósito de movimentos bademistas
·ocorridos nessa época:
"Somos todos gado, números, dados. abstrações ( ... )
Perdendo a identidade concreta, o homem perde a razão
de existir em. comu.nidade e volta-se ·contra esta: Não
lhe dão segurança, apesar do culto oficial-à Segurança;
·não lhe dão sequer "bom-dia .. , que o leve a achar-se
existente e considerado. ( ... )O ato anti-social ficã. sendo
c
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a resposta do cidadão (ah! que nome curioso_ para definir
o suposto detentor de direitos civis e políticos: .. ) a-rn_áqlif..
na de emascular e anular o indivíduo como gente. A
violência, sobretudo estimula._çl_a por discriminações bárbaras como as existentes no Brasil, com relaç~o ao acesso
aos bens fundamentais, é não só a _resposta, mas ainda
a saída, o caminho encontrado para a afirmação a todo
risco."
Muito obrigado! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) palavra ao nobre SenÇl.dor NeJs.on_Wedeki.n,

Concedo a

O SR. NELSON WEDEKIN {PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso_.) --Sr. Presidente, Srs. senadores, aS causas
mais profundas das_ nossas crises, a social e a eçoru5mica,
podem ser locaJU:adas na exc~ssiva concentração de rendas,
uma característica histórica da nossa formação económica.
Desde os tempos coloniais, nunca tivemos política de distribuição de rendas que promovesse o acesso das mas§as empobrecidas ao usufruto das riquezas produzidas pelo seu trabalho, dirimisse- os conflitos sociais mais ;:tgudos e dess.e à sociedade _brasileira, como um todo, estabilidade e des.envolvimenta sociaL
O sistema de produção mercantilista, da Colônia e do
Império, baseava-se na abundância dos recursos naturais, no
trabalho escravo e nos favores do Estado. Sobu. es.s.c tripé
de facilidades, formou-se uma elite económica, politica e cultural que nunca deu atenção à massa dos homens livres empobrecidos e dos libertos. As tensões sociais daí decói'ielit-es rn::~onifestaram-se, em muitas àCàsiões; na forma de ni!vOltas pópulare~,
como a Càbanada, em 1836; a Praieira, em 1848; riã Guerra
dos Marimbondos, em 1851; o Quebra-Quilos, em 1874; e
Canudos, já nos prime1foS anos da República; A noss3]J.istória
oficial, registrada nos compêndios escolares, teima em tachar
de bademas essas justas revoltas do povo.
Mas, na verdade, foram insurreições ·de __uma inassa 4e
empobrecidos -brancos, negros, índios, mulatos e cafusos
- , uma massa heterogênea de pequenos agricultores, trabalhadores rurais, pequenos artífices, coniei"ciahtes:-negrós álforriados e índios à beira do extermínio, contra umá ordem
··
·
de coisas que-os oprimia·.
E os criadores da nossa República, por sua vez, falharam
também na solução dos problemas da sociedade brasileira.
No seu ardor positivista de tirar o Pafs do atraso e de impulsionar o progresso material, puseram de lado as questões de
ordem social. Não souberam conduzir a transição do trabalho
escravo para u trabalho livre, de forma que a massa dos ex-escravos veio juntar-se à dos pobres,_ fora do sistema dç produção, à margem da econo_mia e desprovidos de trabalho e de
rendas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a velha estrutura de rendas, colonial e escravagista, perdura até hoje: senhores de_
um lado e scr_yos do outro. É este o nosso calcanhar-de-aquiles,
a causa primeira das nossas instabilidades sociais, econôlnfcas
e políticas.
_
O nosso sistema de produção, que teimamos em ·chamar
de capitalista e o queremos moderno, ainda copia o velho
sistema mercantilista, ao agarrar-se àquele tripé de facilidades:
abundância de recursos naturais, reserva de mão-de~obra barata e favores do Estado.
- -_ Esse modelo esgotou~se com o _fim cio colonialismo e
com a revolução tecnológica da segunda metade deste s_éculo.
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HOje, riO-moderno capitalismo, mais importante que a abundância dos recursos naturais e de mão-de-obra barata são
os investimentos em tecnologia e em qualificação de mão-deobra, na distribuição de renda, no fortalecimento do mercado
interno, sobretudo na capacidade de competir no mercado
externo. Estão aí o Japão, os chamados Tigres Asiátic-os e
Os países da Comunidade Económica Européia a nos apontar
o novo modelo de desenvolvimento.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, com o inodelo me"rcan-tilista e aos trancas e barrancos, chegamos, há poucos anos,
a ocupar um lugar de destaque entre as maiores economias
do mundo. Ficamos entre as sete !Ilaiores. Hoje estamos entre
as dez maiores. Daqui a alguns anos, seremos a vigésima
economia do mundo. Isso, se não investirmos maciçamente
_p.a_ educação básica do povo, qualifícaçáo de mão-de-obra,
n~ pesq1:1isa tecnológica; e- se não modificarmos a nossa perversa estrutura ele distribuição de renda.
_S_rs_, Seniid_ores~ 9 re~C41do do nosso vdho in'áâ"'~lo- de
desenvolvimento está aí: 85 milhões de subn-u-tridos; milhões
de desempregados; a economia formal desorganizada, en__9!!l:!_I_l_!_o a informal cresce nos subterrâneos__ .Q.a so_cie_ci_ade; e
um Estado falido, que perdeu toda a sua capacidade de investir
na infra-estrutura social e ecpnômica.do País: As escolas,
os ho~pitals, os organismos de segurança da sociedade e as
estradas estão em frangalhos. A violência urbana e rural cresce
diante dos nossos olhares, impotentes e estarrecidoS, n:a medida em q-u.e ·a população empobrece e é empurrada-para o
n1Uridó infecto e viOlento das fa,velas. E, o pior de tud_o, uma
sociedade apática, com medo de sair às ruas, descrente das
sua:-: lnstüuiçóes políticas e sem esperança no seu futuro.
- -- -Eis, ~r~-- Senadores, a- que nos levou o modelo conten-~~ tridor de rendas, que tem a idade da nossa história cón;J.O
nação.
_
E é no campo que se exacerbam. as disparidades de renda.
A renda per capitada população rural equivale a um quarto
da renda per capitada população urbana. E esta, como sabemos, é uma das mais baixas do mundo.
b que te"m acOntecido_, ao longo "da nossa história.--é a
expropriação das rendas do campo pela sociedade urbana.
Todos os ciclos eco.nómicos, na Colôn,ia, no Império e na
República, frutos do modelo _rp.ercantilista, foram marcados
-por forte dependência do campo, pelo qual o seu excedente
económicO foi, áté hoje,--drenado para fora, na direção das
cidades e, por via destas, para as economias capitalistas centrais. Foi assim nos ciclos da cana-de-açúcar, do ouro, do
café, da indústria e, agora, no da soja, da laranja e outros.
Os pequenos e médios_ produtores rurais- no Brasil, respensáveis por 80% da produção de alimentos da cesta básica,
não conseguem reter a menor parte dos excedentes fi_Q.anceiros
do seu trabalho. Em conseqüência, não têm recursos para
inveStii na modernização do processo ·produtivo, para poderem competir com os grandes produtores e melhorarem _o
nível de renda, o que lhes possifuilitaría _a reprodução do seu
modo de vida em melhores condições de acumulação de Tiqueza e de bem-estar social.
-Por não poderem reter excedentes financeiros e acumular
riquezas, os pequenOs e inédios produtores rurais estão seinpre
à mercê das inconstânciaS çlimát.icas, da alta dos preços dos
-irisumos, a·as ·variações dos preços dos produtos agrícolas e
das freqüe"ntes mudançãS promovidas pelo Governo na eCónolnia do País óu na política para o setor agrícola. Estão sempre
à beira da pauperização e da perda do seu maior _capital e
ins.tq.n~entô _de trabalho, a terra. 9 esp~ct~o da miséria, da
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fome e da migração forçada para as cidades é uma r;onstância
a ameaçar os pequenos e os médios produtores de alimentos
no Brasil.
Estão presos a uma perversa engrenagem de tranSferência
de rendas do campo para a cidade. Exaurem suas energia~:
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Mas não é bem assim o que está acontecendo, no entende!
do Fórum de Entidades Populares do Se_tor Rural, integrado
pela Contag, CUT, Movimento dos Sem-Terra, Instituto de
Estud9s SóciO-Económicos, Comissão Pastoral da Terra e Associação Brasileira de Reforma Agrária.
_
__
_
na produção de alimentos, que saem, a preços baixos,-- doConstatam aquelas_ entidades_, em documento que nos
seu sítio para a mesa do trabalhador urbano mal pago. Dá-se,
foi dirigido, que a partir da Constituição de 1988, abriram:se
assim, de forma indireta, uma brutal transferência de rendas
novas perspectivas para solucionar os problemas principal§
do trabalhador rural para o empregador urbano.
dos pequenos produtores rurais, com a deliberação de uma
Configura-se, dessa foima, uma situas:ãO de trabalho se- lei específica que deveria ordenar e priorizar os instruméfit<fS
mi-escravo no- País, manifestado, concretamente, no déficit
e os_ meios para a realização de uma política agrícola demodo balanço energético, sofrido pela maioria dos trabalhadores
crática.
rurais. A diária recebida por um trabalhador rural no interior
Entretanto - continua o documento -; o projeto de
do País mal dá para comprar o alimento necessáriO à reposição
lei aprovado pelo Congresso resultou em um texto genérice),
das energias perdidas no dia.
que praticamente não define prioridade de intervenção _dci
Estado e que não contempla a principal reivindicação daS
Depois de alguns anos preso a essa engrenagem perversa,
entidades representativas e de apoio dos trabalhadores rurais
a fome, a miséria e a doença batem à porta do trabalhador
brasileiros por uma polítiCa diferenciada em favor do pequen-o
rural, enquanto as cidades se enriquecem cercadas por um
produtor.
cinturão de miséria e de violência.
Na verdade, a lei agrícola prestes a ser promulgada tem
A chamada modernização capitalista da nossa agricultura,
CQmo características principais a manutenção dos privilégios
ocorrida a partir dos anos 60, não corrigiu essas distorções.
dos grandes proprietários rurais e a prioridade da produção
Ao contrário, agilizou os processos de transferência de renda
de exportação sobra e produção de alimento para o abastecido campo para os agentes económicos urbanos. Por isso; os
meios acadêmicos que estudam os problemas do homem do mento interno.
E isto ficou ainda mais evidenciado com os vetos do Presi-campo chamam-na de "modernização dolorosa".
Em torno das atividades agrícolas, criou-se uma poderosa dente da República aos poucos_ dispoSitiVos do texto legiSlativO__ _
agroindústria promovida por capitais urbanos, nacionais e es- que trazia alguma preocupação com a situação dos pequenos
trangeiros, sob a generosidade do_ governo, que entrou com produtores rurais. Foram vetados, entre outros pontos imporabundantes créditos subsidiados, incentivos fiscais e apoio tantes: a definição de pequeno produtor rural, a garantia de
crédito rural para est~s e a priorização do abastecimento in-científico e tecnológico.
A montante da produção agrícola no campo, desenvol- terno.
Por fim, o documento pede a derrubada de doze vetos
veram-se complexos industriais de produção de insumos, além
do Presidente da República, a fim de que na Lei Agrícola
de empresas de assistência té-cnica e instituições de crédito,
de planejamento e gerenciamento da produção. A jusante, sejam resguardados no mínímo Os futeresses dos pequenóS
produtores rurais.
_
estabeleceram-se outros complexos industriais processadores,
Por falta de tempo, vamos tecer comentários-apenas sobre
distribuidores e exportadores dos produtos agrícolas.
dois vetos do presidente. O primeiro trata do inciso V do
No meio dessa cadeia de produção, o pequeno e o médio
artigo 39 , que compatibiliza as exportações de produtos agroprodutor rural, presos a um torniquete impiedoso. De um
pecuários com a prioridade de abastecimento interno. A matélado, o poderoso "agrobusiness" dos g!:upos oligopolizados
ria foi vetada por interesse público, sob alegação de que subore das instituições de crédito, que ditam os preços e as taxas
dinaria a política de estabilização econômica, o processo de
de juros. Do outro, a interVenção do estado com -~~a~ polítfcas
desregulamentação e a integração dos mercados latino-amemacroeconômicas, ditas de_ interesse público, mas dirigidas
ricanos aos interesses imediatos dos produtores e dos consunii::.
para os interesses dos poderosos lobistas_ da agroindústria e
dores de produtos agrícolas.
não para a defesa dos pequenos e médios produtores de ali"- Srs. senadores, as -razões do veto beiram o cinismo·; ao
mento.
deix:arem _explícito que a alimentação do povo não é coisa
A transferência sistemática da renda do setor rural para séria
e -nem questão prioritária para os_. tecnoburocrataS dO
o setor urbano está decretando a falência da nossa agricultura Governo.
e inviabilizando o Brasil como Nação s_o_berana e indepenPor trás desse veto estão, certamente, os lobies poderosoS
dente. Já estamos percebendo sinais perigOSos e desabastecimento de gêneros alimentícios de primeira necessidade nos do "agrobusiness,'' sobretudo do setor d~ exportação.
centros urbanos. Se tivermos que gastar as nossas últimas
O segundo veto que gostaríamos de comentar trata do
divisas n-a importação -de alimentos, sobrevirão a fome e o art. 50~ que assegura aos pequenos prodUtores -rurais a cobertura integral das suas necessidades de crédito._As justificativaS
caos social.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, por ocasião da Assembléia do veto aduzem razões de contrariedade ao interesse público
Nacional Constituinte, os pequenos e médios produtores e e não de conciliação com o princípio de livre concorrência.
os trabalhadores rurais de todo o País tomara novo alento
Não é assim que pensam e agem os governantes dos países
na expectativa de que a Carta Magna do País ia, afinal, resga- desenvolvidos, onde os organismos oficiais gastam anualmente
tá-los de um sistema expropriador de suas rendas. E de alguma US$ 185 bilhões no subsídio aos produtores rurais. Em alguns
forma os constituintes ouviram seus reclamos ao consignarem, .. deles, 40% do valor da produção agrícola é subsidiada pelo
no art. 187, que a política agncola deveria ser planejada e· estado. Para eles, ao contrário do que acontece entre nós,
executada com a participação efetiVa dos produtores e traba- a alimentação do povo é coisa séria e prioritária. Sabem os
lhadores rurais.
governantes daqueles países que a riqueza do setor agrope-
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cuário reverte_. em maJores ganhos para o comércio e a indústría, e, sobretudo, para o bem-estarde toda a sOcie~de.
Em vista disSo, Srs. Senadores, cabe ao Congresso Nacional resguardar os interesses maíores da Naçã_o,_~coiÍ).-'!Eerru-_
bada dos vetos do Presid;:nte da República à Lei Agrícola.
Trata-se de proteger, da ação nefasta de grupos oligopolizados, a atividade dos pequenos -e ri1édios produtores rurais,
responsáveis pelo abastecimento interno do País. É necessário
que se lhes dêem garantias, em forma de lei, de que podem
produzir alimentos abundantes e baratos e reproduzir. com
segurança e dignidade, o modc1 de vida de suas famílias. E
produzir alimentos para a população é o interesse público
maior e a prioridade número um para uma Nação que se
quer soberana e independente.
Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado pela atenção.
(Muito bem!)
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Somente no primeiro semestre de 1987, relativos ao exercício de 1986, a Petrobrás pagou de royalties 983 milhões
de cruzados, de 1,64 bilhão devidos. Cerca de 86% foi para
o Rio de JaD.êfrO, atualmente maior pi"Odutor, e 14% para
o Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe-, Bahia_ e Espírito
Santo.
· · ··
Para a liberação destes pagamentos, foram necessáriOs
mais Uma lei, dois decretos, uma resolução do IBGE e Unia
portaria do antigo CNP.
Estes recursos, mesmo na faixa d~ 5% sobre_ o va!Qr
da prõdUÇão de óleo, gás e xisto betuminoso, o que é Uma
alíquota irrisória~ foram de grande utilidade para reforçar
as minguadas receitas dos estados e da municipalidade benefi~
ciados.
Não há dúvida de que ã Petrobrás traz Um grande bene~
fício às regiões e localidades onde opera, mas por outro lado,
a iilflação nos preços acompanha a sua chegada, devido aos
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -· Concedo a recursos_ que adiciona ao meio circulante do local, e parte
palavra ao nobre Senador Lourival BaptiSta.
da população paga este ónus pela elevação dos preços.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
O projeto do nobre Senador Garibaldi Alves Filho propõe
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Sen~dofc:s, deten- a a!leração do art. 155, § 2' da Constituição, permitindo a
do-me on_tem na análise da Proposta de Emenda Constitu- aplicaçãó do Imposto sobre Circulaçãode Mercadoria e Sercional n' 6 da 1991, de autoria do nobre Senador Garibaldi . viço nas operações de transporte de petróleo e seus derivados,
Alvis Filho, do Rio _Grã_nde do Norte, sensibilizou-me_ a argu- ·o que atualmente é vedado pela Carta Magna que estabelece
mentação que o ilustre Senador expõe na justificaçãO -do refe- que o referido imposto não inciderá sobre operações que destirido projeto, pois a análise conjuntural, sob os aspectos econó- nem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combusmicos, financeiros e- soCiaiS do seu estado se identificam consi~ tíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica,
deravelmente com a situação do Estado de Sergipe, que com- devido a implicações relacionad.is com o monóJ)olio estatal.
põe, com os outros es_t_ªdos da região, o mesmo Nordeste
Justifica o senador que "o transporte de petróleo interesrico e exuberante de recursos naturais do seu subsOlo e sofrido tadual é uma operação que está no campo de incidência do
em grande parte do seu território pela ação de efeitos climá- ICM, pois o fato gerador é a operação relativa à circulação
ticos, bem como pela pobreza crónica de um enorme contin- de mercadoria e_ a prestação de serviço de transporte entre
gente populacional.
estados".
A imunidade fiscal penaliza não apenas o Rio Grande
A grande riqueza de aluns estados nordestinos é justamente a abundância de recursos I_laturais que possui e não do Norte e o Ceará, mas também o Estado de Sergipe, pelo
industrializa diretamente, tornando-se apenas fornecedores que acolho com simpatia as justificavaS dO riobre senador,
de matérias-primas para centros industriais de beneficiamento, quando afirma que o Nordeste, "não necessita çle ajudas carilocalizados em outros estados.
d~sas__ p~ra_ alcançar seu desenvolvimento, que resgate sua
Refiro-me; por-exemplo, ao petróleo,-salgema, e certos geiíte-da Vida de penúria em que vegeta. Basta, para tanto,
que-não imponham a tafera, -que seria irônlta -se não fosse
-~.
minerais estratégicos.
A dados de 1986, s_ão os que tenho disponíveis no momen- gfáfica, de subsidiar com a sua indigência cr_e~~_:Q._!~ ~ prospeto, o Rio Grande do Norte produzia 23 mil barris de óleo ridade crescente de outras regiões".
_
O petiõte-o e seus derivadOS- Sã,.o, no Brasil e rio mundo,
por dia, o Ceará 16 mil, Sergipe 14 mil e Babia 5 mil.
Sobre esta produção, bastante signifiCativa no contexto inSllõiOS de primeira necessidade para mover o progresso e
da extração total diária de petróleo e derivados, além da alí- a economia. Na falta deles um país simplesmente pára em
quota de 5% sobre o valor da produção destinada.na propor- grande parte de suas atividades.
Não é justo que os estados e municípios que detêm em
ção de 4% ao estado e 1% ao município andes~ localizava
o poço, a Lei n' 7.453, de 27-12-85, estendeu o pagamento seu sUbSolo as maiOres reservas desse recurso, que por sinal
de royalties, também, ao petróleo extraído da plataforma con- é esgotável, continuem com grande parte de suas populações
tinental, na proporção de 1,5% aos eStados· ámfro-ntantes, em estado de absoluta carência e contribuindo, à custa de
1,5% aos municípios·, confrontantes, limítrófes·ou situados suas riquezas naturais, para continuidade-da situação de gritanem áreas de influêncfã, 1% ao Ministério da Marinha e 1% tes desníveis regionais.
-E o ilustre senador do Rio Grande do Norte denuncia
ao Fundo de Participação dos Estados e Municípios, num
total de 5%,·signifiCa dizer, 5% também, sobre o petróleo em sua proposta o que há, muito estudiosos, pesquisadores
extraído em área de m~r, não coberto pela legislação anterior e líderes políticos da região tem proclamado:
-- "O Nordeste sofre, de longa data, uma inocultável espoa 1985.
Sr. Presidente, Srs. Senadore_s, quem conhece Sergipe, liaÇãO de sii3 economià. Exporta muito mais do que importa
vê de Aracaju uma outra cidad_e_, na_!inha do horizonte, sobre e o saldo da sua balança comercial, que é grande, não é
o. oceano, à noite iluminada por uma infinidade de pontos aplicado em benefício da região~ A Sudene cresceu em prédios
e míngua cada vez mais em recursos. -A nossa pequena poude luz. São as inúmeras plataformas da Petrobrás.
Sobre o óleo, gás e xisto betuminoso extraído da plata- pança é, quase toda, transferida para outras regiões, não obsforma os estados e municípios nada recebiam antes desta lei, taqte o art. 192, inciso VII, da Constituição, determinar que,
de 1985.
e:m .~~~- ÇOIIJpl,ementar, se ,_estab~leça .critérios restritivos da
.· .
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transferências de poupanças de regiões com renda inferior
à média nacional para outras de maior desenvolvimento."

"Por estas razões, faz-se necessário e urgente suprimir
a imunidade fiscal, prevista no art. 155, § 29 , inciso X, letra
b, da Constituição, que,-·com inocultável caráter punitivo,
impede que estados nordestinos, produtores de petróleo, cobrem ICMS das operações de transportes de petróleo e gás
que produzem para outros estados".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço este pronunciamento
em apoio à proposta do nobre Senador Garibaldi Alves Filho,
já subscrita pelos Senadores Albano Franco e Francisco Rollemberg, ilustres colegas da bancada do meu estado no Senado, não somente por consciéncia e solidariedade, mas também, para atender solicitação da Assembléia Legislativa de
Sergipe, por ofício do Deputado José Sobral, 1~ Secretário,
em virtude de requerimento de autoria do Deputado Ivan
Leite, aprovado pela referida assembléia.
Encerro este pronunciamento, Senhor Presidente, manifestando a minha esperança de que o Congresso-Nacional
aprove esta emenda da a ConstitUição, corrigirido õ dispositivo
do art. 155, que, indubitavelmente, penaliza o Nordeste e
suas populações que tanto têm contribuído, com o seu trabalho, seus talentos e riquezas naturais, para o desenvolvimento
e a grandeza do nosso Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã
a seguinte

ORDENDODIA
-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 17. DE 1987
(Em regime de urgência, nos termos do a-rt. 336, c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno suplementar, do Projeto de Resolução
n<? 17, de 1991, de_ autoria do Senador Itamar Franco, que
institui o Museu Histórico- do Senado Federal e dá outras
providências. (Depend-endo de parecereS das Comissões 4e
Constituição, Justiça e Cidadania; e Diretora, sobre emenda
de Plenário.)

-2REQUERIMENTO N• 288, DE 1991
Votação, em turno· único, do Requerimento n<? 288, de
1991, do Senador Moisés Abrão, solicitando, nos termos regimentais, a transcriação, nos Anãis do Senado Federal, do
artigo de autoria da jornalista, Rita NardelJi, intitulado "Sau-
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dades de Pompeu", publicado no Correio Brazillense, edição
de 18 de junho de 1991.
-3REQUERIMENTO N• 289, DE 1991
Votação, em turno único~ do Requerimento n'? 289, de
1991, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos
regimentais, a transcrição nos Anais do Senado, dos artigos
de autoria dos jornalistas Carlos Castello Branco e Carlos
Chagas, que prestam homenagem ao ex-Senador Pompeu de
Sousa, publicados no Jornal do Brasil e Tribuna da Bahia,
respectivamente, no dia 13 de junho de 1991.

-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 50, DE 1987
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 50, de 1987 (n' 171/87, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a padronização,
a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, autoriza a criação do Conselho Nacional
de Bebidas e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n' 111 e 112. de 1991, das Comissões
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao projeto, nos termos de·substitutivo qtie Oferece.
-de Assuntos Económicos, favorável, ao projeto, nos
termos de substitutivo que apresenta.
-5PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO-N• fi, DE
1991
Discussão, em primeiro turno, da proposta de Emenda
à Constituição n• 11. de 1991, de autoria do Senador Alfredo
Campos e outros Senhores Senadores, que altera a redação
do § 3• do art. 57, do § 4• do art. 66, do § 3' do art. 68
e do art. 166, capute seus§§ 1• e 2• da Constituição Federal.
-6MENSAGEM N• 162, DE 1991
ESCOLHA DE AUTORIDADE
Discussão, eni turno único, do Parecer n~ 209, de 1991,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n• 162, de 1991 (n' 307/91, na origem), de 24 de
junho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberaçáo do Senado a escolha do
doutor Aristides Junqueira Alvarenga, para ser reconduzido
ao cargo de Procurador-Geral da República.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Está encei'
rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 50 minutos.)
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LFTRJ, destinàdas ao giro de 84% das 80.827 .002-LFTRJ,

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

vencíveis no

1.2.1- Ofícios do Sr. I• Seeretário da ÇJimara dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado_ ªlJ.tQgrafos dos
seguintes projetas:

e colocação no mercado, através de ofertas públicas, de
Letras Financeiras do TesourO do Estado do Rio de Janeiro~

_

. --

--=-

-Projeto de Decreto Legislativo n• 83/91 (n' 383/90,

2~>

semestre de 1991. (Projeto de Resolução

n• 43/91.)
- Ofício n• S/ll/9i (n' 124/91, na origem), do Sr.
Governador do Estado de Minas Gerais qu-e solicita rerati~
ficação da Resolução n' 55/89 do Senado Federal. (Projeto
de Resolução n• 44/91).
·
--::-Oficio n~ S/25/91, <t_o_Sr. Presiàente'dó Banco Cen.:
trai do Brasil encaminhando ao Presidente do Senado Fede-

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova,
ral pedido formulado pelo Governo do Estado do Rio
a partir de 1"' de novembro de 1983, a conce~são outor~ad~ . Grande do Sul no sentido de que seja autorizada a emissão
à Rádio Arapuan Ltda. para explorar servtço de radiOdi- e colocação no mercado de Letras Finailceifas do EStado
fusão sonora na cidade de João Pessoa, Estado da ParaJba. do Rio Çirande do Sul (LFT -RS)~- 9estinad~s a_o giro de

-Projeto de Decreto Legislativo n• 84/91 (n' 389/90,

na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Difusora São Patrício Ltda. para expio·

rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Ceres, Estado de GóiáS.

1.2.2- Pareceres
Referentes às seguintes matériaS:

-Projeto de Lei da Câmara n• 85/89 (n' 3.217-A,
na origem), que dispõe sobre o abono de faltas de estudan~
tes, nas condições que especifica, e dá outras proVidências.
-Questão de ordem levantada pelo Senador Mau~
rício Corrêa concernente a competência para apreciação
de vetos após a instalação da Câmara Legislativa do Senado

Federal.
- Offcio S/24/91, do Sr. Presidente do Banco Central
do Brasil, submetendo à apreciação do Senado Federal
pedido formulado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de que seja autorizada àquela Unidade Fede~
rativa ;1 elevação temporáiiã.~- erri Cãráter -excepcional, do
limite de que trata o inciso II do art. 3~ da Resolução

do Senado Federal n• 58/90, a fim de possibilitar a emissão

84% dasl02.040.128 (LFT·RS) vencíveis no segundo sii·
mestre de 1991. (Projeto de Resolução n• 45/91).
-Ofícfo n•S/26/91, do Sr. Presidente do Banco Cen·
trai do Brasil, encaminhando solicitação do Governo do
Estado de São Paulo, para emissão e colocação no mercado
de Bónus do Tesouro do Estado de São Paulo-Série Espe~
cial (BTSP·E) destinada à substituição de Letras Finan·.

ceiras do Te5ouro do Estado de São Paulo-LFTP), objeto
de operaçõe-s compromissadas, com vencimentos em
13·3·90, em função do contido nos §§ 2• e 3•, do art. 9'

da Lei 8.024, de 12-4-90. (Projeto de Resolução n• 46/91).
-Ofício n"' "S/29/91, do Sr. Presidente do Banco Cen~
tr3l do Brasil, relativo ao pedido do Governo do Estaáo
de Minas Gerais~ para autorizar a eiriíSsão-e COlocação
no mercado de Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de Minas Gerais~LFT~MG, "destinadas ao giro de 83% dos

59.420.273-LFT·MG e dos 14.027:431.852 Bônus do Te·
sooro de Minas Gerais·BTMG, coin vencimeJJto no 29 semestre de 1991. (Projeto de Resolução n• 47/91).
~Projeto de Lei da Câmarii-il' 22/91 (n' 4.785-D,
de 1990, na Câmara dos Deputádoij; que cria a Área de
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EXPEDIENTE
CBNTRO OJlÁPIOO DO SENADO PI!DBRAL

PASSOS PORTO

DftiOr.Qenl do Scudo Fodenl

DIÁlUO DO OONORBSSO NACIONAL
l•praoo sob Iapouabilidadc da Meu do Scudo Fccleral

AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor F.acativo
CARLOS HOMI!RO V11!1RA NINA
Dimor Adaiailtrativo
UHZCARLOS DE BASfOS
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Livre Comércio de Guajará:..Mirim, no EStado de Rondônia, e dá outras providências.
1.2.3- Comunicações da Presidência
-Prazo para apresentação de emendas aos Projetes
de Decreto Legislativo n9s 83 e 84/91; aos Projetes de Lei
da Câmara n's 85/89 e ?2191; e aos Projetos de Resolução
n's 43 a 47/91.
1.2.4 - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n' 250/91, de autoria do
Senador Francisco RQUemberg, que estabelece a obrigatoriedade de programas de educação ambiental, educação
para o trânsito e· prevenção do uso indevido de drogas
e da criminalidade.
1.2.5- Requerimentos

- W 342/91, de autoria do Senador Francisco Rollemberg, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado
n"' 199/91, de sua autoria, que torna obrigatória a publicã.Ção
mensal, pelo Denatram, no DOU, da relação de veículos
furtados e de veículos apreendidos.
- N• 343/91, de urgência para Projeto de Lei da Câmara n' 33/91 (n' 516/91, na Casa de origem), que altera
a Lei Delegada n' 4, de 26 de setembro de 1962 e dá
outras providências.
- N• 344/91, de autoria do Senador Lourival Baptista,
Solicitando a transcrição nos Anais do discurso pronunciado
pelo Presidente da Confederação Nacional da Indústria
e Presidente do Serviço Social da Indústria, Senador Albano Franco, por ocasião da abertura da exposição comeinorativa do 459 aniversário do SESI, denominada ''Homens
e Máquinas", no Salão Negro do Congresso Nacional, ontem 26 de junho de 1991.
-N' 345/91, de autoria do Senador O'liel Carneiro,
solicitando a tra.nsp_tição, -~os Anais do Senado FedÚal,
do Artigo "Perenidade do Nosso Destino", de autoria do
Acadêmico Austregésilo de Athaide, publicado na edição
de 27 do mês em curso do Correio BrazUiense.
1.2.6 - Comunicações
- Do Senador Onofre Quinan, que se ausentará do
País, a partir do dia 26 do çorrente mês.
. ..
-Do Senador José Fogaça, que se ausentará do Pais
entre os dias 3-7-91 a 31·7-91.

Tmlgem 2200 exemplares.

1.2.7 - Discursos do Expediente
SJ;NADOR V ALMIR CAMPELO -Considerações
a respeito da situação das Universidades públicas brasileiras, enfatizando as condições precárias da Universidad~
de Brasília.
SENADOR JONAS PINHEIRO - Oportunidade,
com a realização da ECO 92 nO Brasil, para desmistificar
a opinião pública mundial sobre a Arnazônia.
SENADOR LOUREMBERG NUNES ROCHA.,Regozijo com a destinação de recursos para a finalização
das obras de duas hidroelétricas do complexo energético
do Manso. Preocupação com a possibilidade de atraso no
desenvolvimento sócio-económico, devido a crise energética.
SENADOR AMAZONJNO MENDES - Atentado
sofrido por jornalistas da Agência Estado, em Rondônia.
SENADOR RUY BACELAR -Defesa da manutenção do protocolo de entendimentos das indústrías do
aço com o CIF.
SENADOR RONALDO ARAGÃO- Cobiça inter~
nacionã.I pela Amazônia.
SEN.ADOR NELSON CARNEIRO - Apelo pela
restauração e preservação do Palácio do Barão do Amparo,
em Vassouras, Esfã.do <to Rio de Janeiro,
SENADOR CARLOS DE'CARLl ~. Sernana do
Meio Ambiente. Coritiib~ição de ·s. Ex~ através da- apresentação do Projeto de Lei n" 72/91, que cria o Bónus para
Proteção Ambiental-BPA.
SENADOR MÁRCIO LACERDA - Necessidade
de uma política nacional consistente para a borracha natural, chamando atenção para a situação financeira dos seringueiros.
··SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Momento
ecCúiõmfco que vive a classe média brasileira.
SENADOR ALBANO FRANCO -Processo.de recuperação da Companhia Sidenirgica Nacional.
_SENADOR MARCO MACIEL- Situação ôe inadimplência da indústria alcoolqufmica do No_i-deste.
SENADOR TEOTÓNIO VILELA FILHO- Importância do papel democrático que vem sendo desempenhado
pela Câmara Municipal de Alagoas.
- . SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Dia Mundial do Diabetes.
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SENADOR JOSÉ RICHA -40' aniversário da 59.~2.0.273-LFf-MG e dos 14.027.431.852 Bónus do Te. sóilro de Minas Gei'ais-BTMG, com vencimento no 29-seADESG no Paraná.
mestre de 1991, a fiin de que figure na Ordem do Dia
da próxima sessão: Aprovado.
1.2.8 - Requerimentos
- N' 355/91, de urgência para o Projeto de Lei da
- N' 346/91, de autoria do Senador. Epitácio Cafe- Câmara n9 37/91, que fixa o efetivo da Polícia Militar do
teira, solicitando licença para se afastar dos trabalhos da Distrito Federal e dá outras providências.
Casa, a fim de tratar· de interesse- partiCiiiar;-pelo prazo
1.2.9- Comunicações da Presidência
de 30 de julho a 20 de agosto. Aprovado.
- N!> 347/91, de autoria do Senador Albano Franco,
-Recebimento do Ofício n' S/30/91 (o' 2.620/91, na
solicitando autorização para ausentar-se dos trabalhos da origem), do Presidente do Banco Central, solicitando autoCasa, no período de 6 a 24 de julho do corrente ano.
rização para que a Prefeitura Municipal de São José do
- N' 348/91, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, Rio Preto-SP possa contratar operação de crédito no valor
solicitando autorização para ausentar-se do País no período de-Cr$ 7.196.734.599,40, para os fins que especifica.
compreendido entre os dias 30 de junho e 31 de julho
-Recebimento do Ofício n' S/31/91 (n' 287/91, na
origem), através do qual o Governador do Estado da Paraído correitte ano.
- N" 349/91, de autoria do Senador Odacir Soares, ba solicita 3.utoriz3.Çã0 para Contratar opef3.ção de crédito
solicitãildo dispensa de interstício para inclusão_ em Ordem para os fins que especifica.
do Dia, do Projeto cte Lei da Çâmara n~ 22191, que cria
1.3 -ORDEM DO DIA
a área de Livre Comércio de Guajará-Miriffi, no Estado
Projeto de Resolução n' 17, de 1991, de autoria do
de Rondônia, e dá outras providências. Aprovado.
Senador Itamar Franco, que iristitui o Museu Histórico
- N'" 350191, de autoria do Senador Magno Bacelar,
do Senado Federal e dá outras providências. Aprovado
solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de
com emenda, após parecereS favoráveis das comissões comavulsos para o Projeto de Resolução n' 43/91, que autoriza
petentes. À Comissão Diretôra·para redação final.
o Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente,
R~dação final do Projeto de Resolução n' 17/87. Aproo limite da sua dívida mobiliária, mediante emissão e colo~
vada. A promulgação.
cação no mercado, de Letras Financeiras -do Tesouro do
Requerimento n9 288, de 1991, do Senador Moisés
Estado do 'Rio de Janeiro-LFfRJ destinadas ao giro de
Abrão, soliçitando, nos termos regimentais, a tra-nscrição,
84% dos 80.027.002-LFTRJ, veDcíveis no 29 semestre de
nos Anais do Senado Federal, do artigo de autoria da
1991, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão
joinaJista Rita Na"rdelli, intitUlado "Saudades de Pompeu",
seguinte. Aprovado.
publicado no Correio Braziliense, edição de 18 de junho
- N' 351191, de autoria da Senadora Júni~ Marise,
de 1991. Aprovado.
solicitando dispensa de interstício e préVia distribuição de
Requerimento n' 289, de 1991, do Senador Jutahy
avulsos para o Projeto de Resolução n9 44/91, que reratifica
Magalhães, solicitando, nos termos regimentais, a transa Resolução n 9 55/89, do Senado Federal, a fim de que
. crição nos Anais do Senado, dos artigos de autoria dos
figure na Ord~m do Dia da próxima seSsão-. Aprovado.
jornalistas Carlos Castello Branco e Carlos Chagas, que
- N" 352/~ 1, de autoria do Senador Oziel Carneiro,
solicitando dispensa ele interstícío- e préVíã distribuição de ·prestam homenagem· ao ex-Senador· Pompeu de Sousa,
publicados no Jornal do Brasil e Tribuna da Bahia, respectiavulsos para o Projeto de Resolução n" 45/91, que autoriza
vamente, no dia 13 de junho de 1991. Aprovado.
o Goveino do Estado do Rio Grande do Sul a emitir e
Projeto de Lei da Câmara n' 50, de 1987 (n' 171/87,
colocar, no mercadú, Letras Financeiras do Tesouro do
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da RepúEstado do Rio Grande do Sul (LFT-RS), destinadas ao
blica, que dispõe sobre a padronização, a classificação,
giro de 84% das 102.040.128- LFT-RS comvencimento
o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebino segundo semestre de 1991, afim de que figure na Ordem
das, autoriza a criação do Conselho Nacional de Bebidas
do Dia da sessão seguinte. Aprovado.
edá outraS providências. Aprovado o substitutivo da Comis- N 9 353/91., de autoria do Senador Qziel Carneiro,
são de Assuntos Económicos, -com destaque, ficando prejusolicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de
avulsos para o Projeto de Resplução n9 46/91, que autoriza dicados o projeto e o substitutivo da Comissão de Constio Governo do Estado de São Paulo a emitir 9.08_1.763.493 tuição, Justiça e Cidadania. A Comissão Diretora para
Bónus do Tesouro do Estado de São Páülo-Série Especiai- redigir o vencido para o turno suplementar.
_Proposta de Emenda à Constituição n9 11, de 1991,
BTSP-E em substituição a 93.117.950 Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de São Paulo-LFTP, vencíveiS em de autoria do Senador Alfredo Campos e outros senhores
15-6-91 e sujeitas ao disposto na Lei n' 8.024, de 12-4-90, senadores, que altera a redação do § 39 do art. 57, do
§ 4' do art. 66, do § 3' do art. 68 e do art. 166, capul
a fim de que figure na Ordem do Dia da próxima sessão.
e seus §§ 1' e 2' da Constituição Federal. Em fase de
Aprovado.
- N' 354/91, de autoria da Senadora Júnia Marise, discussão {1~ sessão).
Parecer n9 209, de 1991, âa Comissão de Constituição,
solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de
avulsos· para o Projeto de Resolução n~ 47/91, que autoriza Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n9 162, de 1991
o Governo âO Estàdõ -ae Mínas-aerais-a-Eúriifi"f e cotocar {n~>- 307i9l,--rra-origem)~ âe- 24 ãe- Jtüiho âo -oorrente ano;
no mercado Letras Financeiras- do Tesouro do Estado de pela qual o Senhor Presidente da República submete à
Minas Gerais-LFfMG, destinadas ao giro de 83% dos deliberação do Senado a escolha do Doutor Aristides Jun-
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queira Alvarenga, para ser reconduzido ao cargo de Procu-

rador-Geral da Republica. Aprovado após usarem da palavra a Srt Júnia Marise, os Srs. Cid Sabóia ele Carvalho,
Ronan Tito, Eduardo Suplicy, Jutahy Magalhães e Marco
Maciel.
1-3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Projeto de Lei da Câmara n' 33/91, em regime de
urgência, nos termos do Requerimento n9 343/91, lido no
Expediente da presente s~ssão. Aprovado, após parecer
da comissão competente. A sanção. ___
._
-Projeto de Lei da Câmara n9 37/91, em regii.ne de
urgência, nos termos do Requerimento n9 355/91, Iído no
Expediente da presente sessão. Aprovado com emenda de
redação, após pareceres da comissão competente, tendo
usado da palavra os_ Srs. José Paulo Bisai, Gérson Camata,

Maurício Corrêa, Cid Sabóia de Carvalho, Jutahy Magalhães, Nelson Carneiro e Chagas Rodrigues. À sanção.
-Requerimentos n•s 347 e 348/91, lidos no Expediente da presente sessão. Aprovados, após pareceres da
comissão competente.
1-3.2- Discurso após a Ordem do Dia
SENADOR RONAN TITO- Dados sobre a gravidade da situação da Agricultura.
1.3-3- Comunicações da Presidência
Término do prazo para apresentação de emendas aos
Projetos de Lei da Câmara n•s 19, 52~ 58, de 1990, sendo
que aos mesmos não foram oferecidas emendas.
- Convocação de sessão extraordinária ~-realizar-se
hoje, às 18 horas e_SQ min_qtçs, com Ordem do Dia que
designa.

1.4- ENCERRAMENTO
2.

ATA DA 101' SESSÃO, EM 27 DE JUNHO DE

1991
2.1 -ABERTURA

2.2- EXPEDIENTE
2.2-1 - Ofícios do 1• Secretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos das
seguintes matérias:
_ __
-Emendas da Câmara dos Deputados, oferecidas ao
Projeto de Lei do Senad9 n' 292/91 (!1' 6.183-C/85, na
Câmara dos Deputados), que "disciplina a formação de
bancos de dados pessoais e respectivo uso das informações
cadastrais".
_
__
-Projeto de Lei da Câmara n• 38/91, (n' 5.394/85,
na origem), que introduz alterações na Lei n• 4.886, de
9 de dezembro de 1965, regula as atividades dos representantes comerciais autónomos.
--Projeto de Lei da Câmara n•39/91, (n• 7.127/86,
na origem), que dispõe sobre águas subterrâneas, define
critérios de outorga de direitos de seu uso_ e dá outras
providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 40/91, (n' 814/88, na
origem), que torna obrigatório a indicação do tipo e do
fator sangüíneo nas Cédulas de Identidade.
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-Projeto de Lei da Câmara n• 41/91, (n' 1.626/89,
na origem), que dispõe sobre a proteção do trabalho doméstico, e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n' 42191, (n' 1.371/88,
na origem), que proíbe a comeréialização de medicamentos
cuja fabrícação ou venda foi interditada no país de origem.
-Projeto de Lei da Câmara n• 43/91, (n' 4.163/89,
na origem) que regula o disposto no art. 59 , inciso VI,
da Constituição Federal e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n' 44/91, (n' 1.651189,
na origem), que acrescenta parágrafos ao art. 389 da ConsoR
lidação das Leis do Trabalho- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de 1• de màio de 1943.
·
-Projeto de Lei da Câmara n• 45/91, (n' 2.405/89,
na origem), que dispõe sobre a concessão de bolsa de estudo e pesquisa aos pós-graduados e dá outras providências.
__-Projeto de Lei da Câmara n• 46/91, (n' 4.903/!10,
na origem), que altera a composição do Tribunal Regional
d<? Trabalho da s~ da Região e dá outras providências.
-,Projeto de Lei da Câmara n• 47/91, (n' 5.804/90,
na origem),__que dispõe sobre a capacitação e cOmpetiR
tividade do setor de informática e automação, e dá outras
providências.
-Projeto de Lei da Câmara n' 48/91, (n' 477/91, na
origem) que dispõe sobre a correção monetáría das· demonstrações financeiras, para- efeitos fiscais e societários.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 85/91 (n• 1191,
na Câmara dos _Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão do Sistema de- Comunicações Professor Valter
Alencar Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na Cidade de- tei-esina, Estado
•
do Piauí. -Projeto de Decreto Legislativo n• 86/91 (n' 2/91,
na Câmara dos_Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Radiodifusora -de Cáceres Ltda.,
- para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda méR
dia na Cidade da Cáceres, Estado de Mato Grosso.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 87/91 (n• 3/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rádio Jornal Gazeta de Nova
Friburgo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonoR
ra em freqüência modulada na Cidade de Nova .Friburgo,
Estado do Rio de Janeiro.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 88/91. (n' 4/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
.concessão à.Rádio Clube de lnbapim Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão ~9_nora em onda média na Cid:ide
de lnbapim, Estado de Minas Gerais..
.
,-Projeto de Decreto Legislativo n• 89/91 (n• 5/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM 103 Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade
de Maravilha, Estado de Santa Cataririã~ -.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 90/9l(n• 6/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rio São Francisco Radiodifusão Ltda. ~ para
explorar serviÇO de radiodifusão sonora em oiida média
na Cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado da Sabia.
-:Projeto de Decreto Legislativo n• 91!91 (n' 8/91,
.
na Câma~a dos_ Deputados), que aprova o-atO que renova

Junho de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlio II)

a concessão da Rádio Cultura de Paulo Afonso Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Paulo Afonso,
Estado da Bahia.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 92191 (n' 385/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à FM Ituberá Ltda., para explorar s~rviço de
radiodifusão sonora na Cidade de Ituberá, Estado da Ba·
hia.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 9319f (n" 3.86/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
concessão à Rádio Monólitos de Quixadá Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Quixadá, Estado do Ceará.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 94191 (n' 388/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Pássaro da Ilha FM Lida., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência · modulada
na Cidade de Guaranésia, Estado de Minas GeraiS:
-Projeto de Decreto Legislativo n' 95191 (n' 71/91,
na Câmara dos Deputados), que disciplina as relações jurídicas decorrentes da rejeição da Medida Provisória n9 296,
de 29 de maio de 1991.

Sexta-feira 28 3831

2.2. 7- Comunicação da Presidência

- Arquivamento do Projeto de Resolução n' 3191,
por ter recebido parecer contrár~o, quant<f'3o -mérito, da
comissão a que foi distribuído e:: abertura de prazo de 48 _
horas para interposição de recurso no sentido da continuação de sua tramitação.
-Apreciação dos noines dos candidatos do Senado
à eleição para a Comissão Representativa do CóngreSso
Nacional.
2.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Cámara n' 22, de 1991 (n' 4.785/90,
na Casa de origem), que cria a área de livre comércio-de Guajará-Mirim, no qtado de Rondônia, e dá outras
providências, Aprovado. A sanção.
Projeto de Resolução n' 43, de 1991 (oferecido pela
ComisSão de Assuntos Económicos comO-conclUsão de seu
Parecer n' 212, de 1991 ), que autoriza o Est~do do Rio
de Janeiro a elevar, temporariamente, o limite da sua dívida
mobiliária, median_te emissão e colocação no mercado, de
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
(LFrRJ) destinadas ao giro de 84% dos 80.827.(102 LFTRJ,
vencíveis no z~ semestre de 1991. Aprovado. A Comissão
Diretora para redação final.
2.2.2- Pareceres
Projeto de Resolução n' 44, de 1991 (oferecido pela
Referentes às seguintes matérias:
ComisSão de Assuntos Económicos como conclusão de seu
-Projeto de Resolução n' 3191, que "Dá nova redaParecer n' 213, de 1991), que rerratjfica Resolução n'
ção aos dispositivos que menciona o RegimentO Interno
55/89·; do Senado Federal. Aprovado. A Comissão Diretora
do Senado Federal".
para redação final.
-Projeto de Resolução do Senado n' 12191, que "EsProjeto de Resolução n' 45, de 1991 (apresentado pela
tabelece princípios gerais de processo legislativo, e dá ouComissão_de Assuntos Económicos como coilclusão de_seu
tras providências".
_
_ Parecem' 214, de1991), que autoriJ;a o Governo do Estado
-Projeto de Resolução n9 22791, qUe ''ACrescenta
do RiO Gr'ãnde do Sul a emitir -e colocar, no mercado,
parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno do Senado FedeLetras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande
ral".
do Sul (LFT-RS), destinadas ao giro de 84% DAS
-Projeto de Lei da Câmara n' 27191, que "Altera
102.040.128 LFT-RS com vencimento no segundo semestre
de 1991. Aprovado. À Comissão Diretora para redação
disposições do Código de Processo Penal Militar e da Lei
da Organização Judiciária Militar".
final.
Projeto de Resolução n' 46, de 1991 (apresentado pela
2.2.3 - Comunicação da Presidência
Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu
Parecern9 215, de 1991), que autoriza o Governo do Estado
- Prazo para tramitação e apresentação de emendas
de São Paulo a emitir 9.081.763.493 Bônus do Tesouro
aos Projetas de Decreto Legislativo n~ 85 a 94/91, lidos
do Estado de São Paulo - Série Especial (BTSP-E) em
anteriormente.
substituição a 93.117.950 Letras Financeiras do Tesouro
2.2.4- Requerimento
do Estado de São Paulo (LFTP), vencíveis em 15-6-91
-N' 357/91, de autoria do Senador Magno Bacelar,
e sujeitas ao disposto na Lei n' 8.024, de 12-4-90. Aprovado,
solicitando a tramitação conjunta -do_ Projeto ~~ Lei do
após usar da palavra o Sr. Esperidião Amin. À_ Comissão
Senado n' 110121, com o Projeto de Lei do Senado n'
Diretora para redação final.
.. Projeto de Resolução n' 47, de 1991 (apresentado pela·
209191.
Comissão de Assuntos EconOmicos como conclusão de seu
2.2.5 - Leitura de Projeto
Parecer n' 216, de 1991), que autoriza o Governo do Estaâo
- Projeto de Lei do Senado n' 25119r, de autoria
de Minas Gerais a emitir e colocar -no mercado Letras
do Senador Esperidião Amin, que dispõe sobre a remuneFifiãilceiraS- dO TesoUro do Estado de Minas Gerais
ração dos recursos transferidos pela União aos estados,
(LFTMG), destinadas ao giro de 83% dos 59.420.273 LFTDistrito Federal e municípios ou aos órgãoS e entidades
MG e dos 14.027.431.852 Bônus do Tesouro de Minas
por eles controlados e dá outras providências.
Gerais (BTMG), com-vencimento no-29 serriestre de 1991.Aprovado. À Comissão Diretora para redaÇão final.
2.2.6 - Requerimento
- N' 358191, de autoria do Senador José Sarney, co2.3. I - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
municando sua ausência do País, entre 6 e 20 de julho
- Requerimento n9 358191, IiâO-n_o ExpedieÍlte da predo corrente.
7
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sente sessão. Aprovado, após parecer favorável da comissão competente.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 43191,
constante da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada,
nos termos do Requerimento n' 35919L À promulgação.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 44191,

constante da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada,
nos termos do Requerimento n' 360191. À promulgação.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 45191,
constante da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada,
nos termos do Requerimento n' 36!191. À promulgação.
- Redação final do Projeto de Resolu_ção n• 46191,
constante da Ordem do Dia da present_e s~ssão. Aprovada,
nos termos do Requerimento n' 362191. A promulgação.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 47191,
constante da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada,
nos termos do Requerimento n' 363191. À promulgação.
2.3;2_ - Discusos após a Ordem do Dia
SENADOR ODACIR SOARES- Desenvolvimento
económico da Ama~ônia em concordância com ~ política

ambiental. Ênfase aos aspectos políticos para uma maior
integração da Amazônia ao Brasil. _
SENADOR NEY MARANHAO -

Debate sobre o
parcelamento do FGTS e a concessão deste benefício somente aos municípios, estados e órgãos do Governo.
SENADOR JÚNIA MARISE- Defesa do Mosteiro
de Macaúbas, na Cidade de Santa Luzia -MG. Campanha

Ata da

100~
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para restauração e urgente recuperação deste patrimônio
cultural.
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO -Defesa dó Departamento Nacional de Obras Contra a Seca -DNOCS.
2.3.3 -

Comunicação da Presidência

-Recebimento do Projeto de Decreto Legislativo n9
95191, da Câmara dos Deputados, que disciplina as relações
jurídicas decorrentes da rejeição da Medida Provisória n9
296, de 29 de maio de 1991.
2.3.4- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

são
2.4 -ENCERRAMENTO
3- ATOS DO PRESIDENTE
N•' 572 a 586191.

4- ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
N' 6, de 1991
5- ATA DE COMISSÃO
6- MESA DffiETORA
7--' LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDO
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Sessão, em 27 de junho de 1991

1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49 3 Legislatura
Presidencia dos Srs.: Mauro Benevides, Dirceu Carneiro,
Rachid Saldanha Derzi e Epitácio Cafeteira

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN- Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wedekin- Odacir Soares - Oziel Carneiro - Pedro Simon - Rachid Saldanha
TES OS SRS. SENAJ)ORES:
.
Alfonso Camargo ~Alexandre Costa- Aluízio Bezerra Derzi -·Raimundo Lira - Ronaldo Aragão --:- Ronan Tiro
--Amazonino Mendes - Amir Lando - Antonio Mariz - Ruy Bacelar- Teotónio Vilela Filho- Valmir Campelo
-Chagas Rodrigues -Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho' -Wilson Martins.
Jorge -Dario Pereira- Dirce~ Carceiro ___;_ DiVàlcio Suruagy
O SR. PRESIDENTE (Epitác:io Cafeteira) - A lista de
- Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Esperidião Amim presença acusa o compareciinentO de 66 Srs. S~n~dores. H;:t- Epitácio Cafeteira - Francisco Rollemberg - Garibaldi - vendo número regimental; declaro aberta a sessão.
Alves- Gerson Camata.- Guilherme Palmeira- Henrique
Sob a proteção de Deus, iniciamoS nOssos trabalhos.
Almeida- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Hydekel
O Sr. 19 Secretário procederá ã leitura do Expediente._
Freitas - Irapuan Costa Júnior - João Calmon - João
É lido o seguinte:
_
Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- João França
-José Eduardo -José Fogaça - José Paulo Biso!- José
EXPEDIENTE
Richa - José Sarney - Júlio Campos - Júnia Marize OFÍCIOS
Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Levy Dias- LouremDo Sr. 1' Secretário da
berg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucídio Portella
Câmara dos Deputados,
-Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - M~,rco _Maciel
Encamfuhando ã revisão do Senado autógrafos dos se~
- Mário Covas - Marluce Pinto - Maurício Corrêa Mauro Benevides - Meira Filho - Moises.Abrão - N abor guíiltes projetas:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 83, DE 1991
(N• 383/90, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova, a partir de 1~ de novembro de 1983, a concessão outorgada à RádJo Arapuao
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' Fica aprovado o ato a que se· refúe_o_b-e~r:eto
n• 98.111, de 31 de agosto de 1989, que renova por !O (dez)
anos a concessão outorgada à Rádio Arapuan Ltda., Para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba.
Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
~
: _ _:
MENSAGEM N• 5!2, DE 1989
Ex:celentíssimos_Senhores -M-embros do Congresso Nacio·
nal:
Nos termos do artigo 49, inciso XII~- combinado com
§ 19 do artigo 223, da ConstituiçãO Federal, ie:Oho hOnra de
submeter _â _51-preciaçã~ do Congresso Nacion-aJ, acompanhado
de Expos1çao de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante do Decreto n9 98.111, de 31
de agosto de 1989, publicado no Diário Oficialda União do
dia 4 de setembro de 1989, que "renova a concessão outorgada
á Rãdio Arapuan Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de João Pessoa, Estado
da Paraíba".
Brasília, em 8 de setembro de 1989. Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter â elevada consideração de
':ossa Execelêr;cia o processo -de renovação de outorga requenda pela Rádto Arapuan Ltda., executante do serviço de
radiodifusão Sonbi-a em ond-a inédia, na cidade de João Pessoa,
Estado da Paraíba.
2. Os órg-ãos Competentes deste-Ministéfio Manifestaram-se sobre o pedido, achando-o regularmente instruído,
obedecidos os requisitos legais e técnicos atinentes ao-procedimento renovatório.
-3. Diante de exposto, tenho i honra de sUbmeter a
Vossa Excelência o anexo projeto e decrc!to COnsubstanciado
a medida.
4. Esclareço que o ato de renovação somente virá a
pro~uzir seus efeitos legais após deliberação do Con_gresso
Nacmnal, na forma do parágrafo terceiro, do artigo 223 da
· ·
·
~
'
Constituição.
Renovo a Vossa Execelência meus protestos do mais pro~
fundo respeito.
DECRETO No 98.111 DE 31 DE AGOSTO DE 1989
Renova a concessão outorgada à Rádio Arapuan
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão em onda
média, na cidade de João Pesso~, Estado da Para(ba.
O Presidente da República, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 84, item IV, de ConstitUição, e nos termos
do artigo 6', item I, do Decreto n' 88.066 de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n• 130403/83, decreta:
Art. 19 Fica, de acordo com o artigo 33, § 39, da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez)
anos, a partir de 19 de novembro de~1983, a concessão de
Rádio Arapuan Ltda., outorgada através do Decreto n"'
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28.882, de 21 de novembro de 195o"~ pãra explorar, ~a cidade
de João Pessoa, Estado da Paraíba, sem direito de exclusividade, serviço de radiOdifusão sonora em onda média.
Paragrao únicO .. A- execução d_o serviço· de radiodifUSão,
cuja outorgada é renovada por este Decreto,-reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis _subseqü_entes e
seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas ~pro
vadas através do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
às quais a entidade aderiu previamente.
- Art. 29 A concessão ora renovada somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso_ Nacional na forma do parágrafo terceiro, dO_ artigo 223, da Constituição.
_Art. 39 Este decret~ entra em vigor na data de suapublicaçao.
· Brasília-DF, 31 de agosto de 1989; 168' da Independência
_e 101' da República.
~
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO N• 98.111 DE 31 DE AGOSTO DE 1989
Renova a Concessão outorgada à Rádio Arapuan
L tela., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de João Pessoa, Estado
da Paraíba.
_ O Presidente da República, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 84, item IV, de Constituição, e nos termos
do artigo 69 , item I, do Decreto n9 86.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n• 130403183, decreta:
Art. 1"' Fica, de__ acordo com o arJigo 3_3, § 3~" da Lei
n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez)
anos, a partir de 19 de novembro de 1963, a concessão da
Rádio Arapuan Ltda., outorgada através do Decreto n9
28.882, de 21 de novembro de 1950, para explorar, na cidade
de João Pessoa, Estado da Paraíba, sem direito de exch.isi~
vidade, serviço de radiodifusão sonora-em on-da média.
. Parágrafo único. A execUção do serviço de radiodifusão,
cuJa outorga é renovada por este decreto, reger~se-á pelo
Códifo Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprow
vadas através do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de' 1983,
às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 29 A concessão ora renovada somente produzirá
efeito legais após deliberação do Congresso Nacional na forma
do parágrafo terceiro, do artigo 233, da Constiuição.
Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publi__ cação.
_
_
---BrasítiawDF, 31 de agOs~o,de 1989; i6& da ln_d:e:Pendência
e 101' da República- JOSE SARNEY- António Carlos Magalhães.
A Comissão de EdUCaÇã~.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 84, DE 1991
(N• 389/90, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga perniissão à Rádio Difusora São Patrício Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Ceres, Estado de Goiás_
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria
n• 132, de

15
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de agosto de 1989, do Ministro de Estado das ComunícaçõeS,
que outorga perniissão à Kadio Difusora São PatríCiO Ltda.,
para explorar, pelo prazo de (dez) anos, sei_ll direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora_e:m freqüência modulada na cidade de Ceres, Estado de Goiás.
Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigof-na data
de sua publicação.
MENSAGEM N' 473, DE 1989

Excelentíssimos Se_nhores Membros dooCongresso Nacional:

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com
§ 1" do artigo 223, da Constituição Federal, tenho a honra
de submeter à apreciação do CongressO Nacional, acompa-

nhado_de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Portaria- n~ 132, de
15 de agosto de 1989, publicado no Diário Oficialda União
do dia 17 de agosto de 1989, que "outorgapermissão à Rádio
Difusora São -PateTeio Ltda., para explorar, pelo prazo de
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, ~erviço de radiodifusão sonora em fr~q üência modulada, na cidade de Ceres,
Estado de Goiás".
Brasflia, 30 de agosto ele 1989. - .José Samêy. EXPOSJÇÃO DE MOTIVOS N' 113-6M, DE 17 DE AGOSTO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇÕES
E.M. N' 113/89-GM
Exelendssimo Senhor Presidente da República,
De conformld<:!.de com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, deú~r"Ptinei a: publicação
do Edital n' 117/85, com vistas à implantação de umà estação
de radiodifusão sonora_em_freqiíénCia modulada, na cidade
de Ceres, Estado de Goiás. __
.
_
·
2. No prazo estabelecído pela lei, acorie'i-3tn àS seguTrl~
tes entidades:
Rádio Sociedade de Cerês tída.~
Rádio Alvorada de Rialma Ltda.,
Rádio Difusora São Patrício Ltda.,
Rádio Cidade de Ceres Ltda. e TV Canal 9 "- Som e
· - Imagem da Comunicação Ltda.,__ _ _ _
3. Submetido o assunto ao _exam~. dós :órg~o:s co_mpetentes deste MinistériQ; as conclusões foram- rio se.ntid6--de
que, satisfizeram às exigências_ do Edital-e aos reqUisitOs da
legislação específiCâ de radiodifsão.
4. Nessas condições, à vista das entidades _que se hal::.Hlitaram (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital,
tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada consideração
de Vossa Excelênçifl~ encarecendo se digne de envi~r áõ-Cángresso Nacional a anexa portaria de permissão. Q ato de outorga somente virá 3 produzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso Nacion~l_,_p.a forma do§ 3~', doa rt. 223,
da Constituição.
Renovo a Vossa Exceléncia meus pr9te~tos do mais·profundo respeito. - Antô_nio Carlos Magalhães. - - PORTARIA N' 132, DE 15 DE AGOSTO DE 1989
O Ministro de Estado das Comunícações. usando das
atribuições que lhe conferem o art. 1~ do Decr~tq_ n~ 70".568,
de 18 de maio de 1972, e o art. 32 do RegulanietltO dos
Serviços de Radiodifusão~ com a redação dada pelo Deéreto
n' 88.067' de 26 de janeiro de 1983, e tendo erii viSta o q~e
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consta do Processo MC n' 29000.010128/85, (Edital n' 117/85),
resolve:
_
_
I -outorgar pei'InisSão à' "Rádio DifusOra São P~trício
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito
de exçlusivi_dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Ceres, Estado de Goiás;
II .-:--- a permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta;
III - esta permissão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do art.
223, § 3~, da Constituição;
IV - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Antônio Carlos Magalhães
EDITAL N• 117/85-GM
Recebimento de propostaS-para a execução e exploração de serviço de radiodifusão sonora em freqüência
mOdUlada, na cidade de Ceres, Estado de Goiás.
_ O Min~tro de Estado das Comunicações, tenho em vista
o disposto noartigo i' do Decreto o' 70.568, de 18 de maio
de 1972, e de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento dos Serviços de Radiodifusão em vigor, torna público
que, transcorridos 45 (quarenta e cinco) dias, contados do
dia seguinte ao da publicação deste Edital no Diário Oficial
da União, estará recebendo pelo prazo de 15 (quinze) dias,
propostas para execução e exploração de serviço de radiodifusão sonora, com as características e condiçQes que se segue:
1. Serviço: Freqüência Modulada
2. Local : Ceres - GO .
3. Canal: 270 (101,9 MHz)
· .
_ .
4. Classe: C
5. Capital mínimo exigido: 100 (cem) MVR
6. Horário de funcionamento: Ilimitado
---,- -,.._As demais condições deste Edital fazem parte do processo
qu-e lhe deu origem e encontram-se à disposição dos interess~rdos_na Diretoria Regj9n<!_l <Jo Dentei em GOiânia - 00,
situada na Rua 13, n 9 618- Setor Oeste, onde seus representantes legais deverão entregar suas propostas.
Brasília-DF, 18 de dezembro de 1985.- h.ntôoio Carlos
Magalbães.
(Â Comissão de Educação.)

PARECERES
PARECER N• 210, DE 1991
_pa Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei da
Câmara o' 85, de 1989 (o• 3.217-A), na origem) que dispõe
sobre o abono de faltas de estudantes; nas condições que
especifica, e dá outras providências.
- -'Relator: Senador Ámir Lan_do
O Projeto de Lei daCámara n' 85/89 (PL n' 3:217-A,
de 1989, na origem), do Deputado José Carlos Grecco, estabe:
Ieee requisitos para o abono de faltas de estudantes que participem de competições esportivas no País ou no exterior.
.... A!' abonações de que trata o Projeto compreendem as
competiç6es_ esportiVas-' d~ caráter oficial, até o máxirriO de
duas ~ezes por ano. Além disso, abrangem o período estritamente necessário ao comparecimento à competição, inCluídos
os dias de viagem.
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Após defmir as fOrmãlii:rã:deS a serem observadas no proM
Assim, são estabelecida-s limites em termos de freqüência
cesso de fonnulação do pedido do abono de faltas, a propo- às aUlas, conquanto os direitOs compreendidos entre tais limisição determina que o abonamento será efetivado mediante
tes permaneçam bastante amplos. O aluno faz jus a abono
a apresentação, por parte do aluno beneficiário, de atestado de 15% (quinze por cento) da freqüência total a que está
comprobatório do seu coínpã.recimeiito -à--C-õn:ipetiÇãõ, Jorne- .qbrigado, podendo faltar a mais 25% (Vinte por- cento), como
cido pela entidade p~ro-cinadora.
qualquer outro aluno, por sua conta e risco.
Em sua justificação,- lembra o Deputado José Carlos
Em sua totalidade, pois, o estudante terá a oportunidade
Grecco que o Decreto n" 69A50, de f971, manda considerar de não comparecer a 72 (setenta e dois) dias letivos, fato
a participação de estudantes em comp-etições oficiais, -bem que, sem dúvida, será objeto de inquietação da parte de autoriem suas fases preparatórias, àtividade curric~lar para efeito dades educacionais do País. Cremos .. entretanto, que, Usando
de assiduidade em educação física. O Projeto sob exame pro- com bom-senso e comedimento, o direito facultado pela propõe, assim, a extensão do abono de faltas em todas as disciposição incentivará o desenvolvimento do esporte nacional,
com custo mínimo para: o aproveitamento escolar do estuplinas e atividades curriculares cursadas pelo aluno que toma
parte em competições oficiais: ·dante.
A .emenda proposta excetua do limite máximo de 15%
Levando em conta a participação bfasileir~__em eventos
esportivos internacionais, o·autor afirma que ''Os tímidos resul(quinze por cento) os abonos relativos ás atividades concertados obtidos pelos nossos representanteS em çompetições nentes à educação física. Dessa forma, permanece válido o
esportivas de caráter internacional, a exemplo das Olimpíadas estabelecido no Decreto n9 69.450, art. 99 , in verbis.
de Montreal, sugerem por si só a adoçáo de medidas desse
alcance"~
. "Art. 9» A participação de estudantes de qualquer níDe fato, todas as medidas conseqüentes que objetivem
vel de ensino em competições oficiais, de âmbito estadual,
incentivar e facilitar o treinamentO desportivo f!.a g~rtiCipação _
nacional ou internacional, bem como em suas faSes prepade atletas brasileiros em competiçóes oficiaís devem mecerer
ratórias, será considerada atividades curricular, regular,
a devida aprovação.
para efeito" de assiduidade em educação física."
Reconhecidamente, a estrutura constitufâa em tomo da
ati\.•idadc do desporto de um país é grandemente potencializadora de contribuições ricas e diversificadaS para a socieAnte o exposto, somos pela aprovação do Projeto de
dade. Vale recordar, a esse respeitO, avanços resultantes de Lei com a seguinte
intercâmbio com a área esportiva em campos como a Fisiologia, a Cirurgia, a Ortopedia e a Psicologia, entre outros.
Particularmente nas sociedades ditas complexas, o esporEMENDA N' I -CE
te desempenha funções de suma relevância na socialização
de crianças e jovens, em confronto com práticas que podem
Dê-se ao parágrafo único do art. 2"' do Projeto a seguinte
colocar em risco a integridade de tais se..r..e.s"' Nesses plano,
redação:
o surgimento de nomes famosos e, principálmente, a partici"Parágrafo único. A abonação de que trata este artigo
pação destacada de equipes em competições nacionais ou innão poderá, em seu total, exceder 15% (quinze por cento)
ternacionais difundem, disseminam e incentivam o hábito do
das aulas ministradas em cada disciplina ou de cada atívidade
esporte.
-curricular, excetuada a concernente à educação física".
Nesse sentido, julgamos que o projetO-de lei em análise
Sala das Comissões: 25 de junho de 1991.- Louremberg
representa iniciativa de largo alcance, pois oferece justas faciliNunes Rocha, Presidente - Amir Lando , ReJa to r - Jonas
dades a estudantes que venham a participar de cOmpetições
Pinheiro - Aureo Mello - Garibaldi Alves Filho - Eduardo
oficiais, incentivando, assim, a prática de esportes e, ao mesmo
tempo, toda a malha de atividades e relações sociais estabele- Suplicy - Ronan, TitQ ~ Esperidião Amin - Meira Filho
--·_-:..:.... Josaphat Marinho - João Caimon - Wilson Martins cidas em seu contexto.
O fatO de objeto da proposição ser comum -à área ·nevrál- -~AmáZoiJ.ino Mendes- Teotónio Villela Filho.
gica do esporte e ao setor crítico da educação no Brasil encerra
elevado grau de complexidade. No que se refere à educação,
pesquisas demonstram que o tempo d~ instrução, isto é, a
PARECER N• 211, DE 1991
carga horária do curso a que est4 submetido o aluno, é elemento de primordial importâncj.a para o rendimento escolar.
Com efeito, há manifesta prudência na concessão do beDa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre
nefício proposto, consubstanciada no art. 2» do projeto de
a questão de ordem levantada pelo Senador Maurício Corlei, que delimita o abono ao máximo de duas vezes por ano.
rês concernente a competência para apreciação de vetos
Entretanto, à nossa compressão, permanece o risco. de a aboapós a instalação da Câmara Legislativa do Senado Fenação poder comprometer o aproveitame_qto. escolar do estuderal.
dante. Nesse hipótese inclui-se, por exemplo, o abandonaRelator: Senador José Fogaça
mento relativo à participação em competições nacionais de
.,
longa duração.
.
Tal risco pode ser afastado se se fixar, corri o O fazemos
.O .Exm» Sr. Presidente desta Casa encaminhou para exana emenda a seguir proposta, que o abono não pode, em me neste plenário e parecer da comissão cópia da decisão
seu total, execeder 15.% (quinze por cento) das aulas minis- pelo mesmo proferida, quando da questão de ordem Jev~mtada
tradas em cada disciplina ou em cada atividade curricular, pelo nobr~ Senador Maurício Corrêa na sessão do dia 16
excetuada à concernente à educação física.
de novembro de 1990.
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A questão de ordem resume-se,

basicamen~e,_no

seguin-

te:
-Instalada a Câmara Lti:gisl3.tiva do -DiSfdtO "Fedefal,
e como foram votadas pelo Senado as leis que poderão ser
vetadas pelo Governador do Distrito Federal, caberá a competência para apreciar esses vetos ao Senado Federal oU à Câinara Legislativa?
Após exaustivo histórico s_o\:)re <=! competência legislativa
do Distrito Federal e, conseqüentemente, das instâncias apropriadas para apreciação de veto em matéria -ae seu íilteresse,
concluiu o Senhor Presiden!e, Senador Nelson Carneiro, em
fundamentada decisão, que a competência,--iiêssa hipótese,
passara a integrar as atribuições da nova Câmara J..~egi~~~~~v~,
instalada a 1' de janeiro de 1991.
. ...
Creio que agiu com inteiro acerto Sua Excelênç_ia, razão
pela qual não resta qualquer reparo a fazer na--del.iliefàÇão
por ele adotada, cujos princípiOs-, fUndamentos e conclusões
dispensam parecer mais alongado deste relator que, se fosse
o caso, decidiria questão análoga sob os mesmos parâmetros
de entendimento.
_
___ ..
.
Não há a contestar, na realidade que, constitüindo o Pistrito Federal uma entidade político-administratival de natureza autónoma, nos termos do art. 18, da Const~tuição Federal, dotado da~ mesm;1s competências legislativas reservadas
aos estados (art. 32, § 1') cessa, por completo, a competência
legislativa do Senado Federal, na fof!D.a do regime anterior.
Isto compreende, inclusive, por óbvia razão, a Cápacidade
de apreciar a Câmara Alta os vetos incidentes sobre as leis
de interesse__e::(.clw~ivo do Distrito .F~deral, mes111o aquelas
por ela votadas, exercendo a prerrogativa eXaurida. çom o
advento da nova Carta Magna.
Esse entendimento, aliás,' já Sê ·encontra cõrpóiiiiCàdo
no art. 12, da Resoluçáo
49, de 23 de novembro de 1990,
que determinou o encaminhamento ~ Câmara Legislativa do
Distrito Federal das matérias que se encontrassem ·em tramitação no Senado, por força do§ 1' do art. 16, das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Convém, por último, relembrar que referida disposição
decretava o fim da competência subs.tltutiva de Cân:!~r~ J..egislativa do Distrito F~deral, exercida pelo Senado Federal, tão
logo aquela se instalasse.
. -~ ,_ _ _ _
Irrepreensível, portanto, sob o ponto de vista técnicojurídico e de convivência parlamentar, a decisão a4otada pela
presidência da Casa, no- adaram~nto da questão oportunamente suscitada.
É o parecer.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1991.- Nelson Carneiro, Presidente - José Eduardo - José Fogaça: - Amir
Lando- José Paulo Biso!- Josapbat Marinho- Elclo Alvares - Wilson Martins - Cid Sabóia - Carlos Patrocínio
- Oziel Carneiro - Jutahy Magalhães - Mauricio Corrêa
- Francisco Rollemberg.

n°

PARECER N9 212, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Ofício
"8" 24, de 1991, do Senhor Presidente do Barico Central
do Brasil, submetendo à apreciação do Senado Federal
pedido formulado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de que seja autorizada àquela Unidade Federativa a elevação temporária, em. caráter excepcional, do
limite de que trata o inciso II do art. 3" da Resolução
do Senado Federal n' 58/90, a fnn de possibilitar a emissão
e colocação no mercado, através de ofei-tas púbHcas, de
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Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rfo de Janeiro
··(LFTRJ), destinadas ao giro de 84% das 8_0827-002
LFTRJ, vendveis no 29 semestre de 1991.
Relator: Senador Maurício Corrêa
O Senhor Presidente do Banco Central do Brasil submete
à apreciação desta Cas~ Legislativa, nos termos do art. 52,
fuCiso VII, da Constituição Federal, o pedido de autorizaÇão
formulado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, para
elevar,- temporariamente e em caráter excepcional, o limite
. estabelecido pela Resolução do Senado Federal n' 58/90, em
seu art. 3~, inciS:ó II, em percentual superior ao fixado pelo
§ 1' do art. 69 da citada resolução, a fim de possibilitar a
emissão e colocação no mercado, através de ofertas públicas,
de Letras Financeiras do Tesouro do EStado do Rio de Janeiro
. (I,FI'RJ)"; destinadas ao giro de 84% dos 80.827.002 LFTRJ,
vencíveis no 2~ semestre de 1991.
A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
. a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídas, deduzida a parcela de 16%, consoante
pactuado no Memorando de Entendi01entode 19-4-91, firmado peJo referido estado com o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e com o Banco Ce:nttal do Brasil;
b) modalidade: nominatiVa- trãnsferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.826 dias;
e) valor Nominal: Cr$1 ,00;
f) características dos títulos a serem substituídos:
Vencimentos
19-7-91
19-8-91
1 9 -~-91

19 -10-91
19-11-91
1'-12-91
Total

Quantidade
13.574.000
13.574.000
13.574.001
13.574.001
13.574.000
13.574_000
80-827.002

g) previsãO de colocação de venCimentO dos títulos a serem
emitidos:

Colocação
19 -7-91
19 -8-91
2'-9-91
1'-10-91
19-11-91
2'-12-91

Vencimento
1'-7-96
1'-8-96
19-9-96
1'-10-96
19-11-96
19-12-96

Título
541826
541826
541826
541826
541826
541826

Data-base
19 -7-91
19-8-91
2'-9-91
1'-10-91
1'-11-91
29-12-91

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resoluçáo n' 565, de 20-9-79, do Banco Central
do Brasil;
i) autorizaçáo legislativa: Lei n' 1.389, de 28-11-88.
Os requisitos- estipulados pela Resolução n9 58/90, relativamente às condições da operação financeira e informações,
a que se referem os arts. 49 , "89- e 10, quanto à apreciação
deste pedido de autorização de emissão e colocação de títulos
públicos, foram atéildidos·.
.
.. .
Quanto ao mérito, o Banco Central do Brasil, em seu
parecer Dedip/Diare-911312, de 11 de junho de 1991, não
aponta óbice à operação, informando que a emissão em tela

Junho de !991
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"Ílão se caracteriza cOmo criação de uma nova responsabilidade para o estado mas, sim, a prorrogação de comprom-isso
existente".
O Memorando de entendimento assinado pelo Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento, Banco Central do
Brasil e o Governo do Estado do Rio de Jan_eiro, em 19
de abril de 1991, prevê: entre outros itens, a rolagem do estoque
de títulos representativos da dívida 111:0biliária do estado, nas
seguintes condições:
Ano

%

1991

84
1992
1993
1994

83
83
82

A concretização dos atas ali assinalados está subordinada
a v~.rios- dispositivoS cõriStifUCiOnais; específlcâmeiite, à Resolução do Senado Federal n~ 58190.
Tendo em vistá. operações de crédito ante-riores, a solicitação do Senhor Go.Ye-mador, encaminhada pelo Banco Cen~
trai do Brasil, implica a elevação temporária dos limites fixados
no art. 39 da cüada resolução e necessita de autorização especí~
fica do Senado Federal.
A análise documental do processo indica que foram atendidas as condições estabelecidas pela RSF n' 58/90 em seus
arts. 4•, 8• e 10.
Em conclusão, opinamos pela autorização do p"Ielto, -nos
termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 43, DE 1991
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, o limite da sua dívida mobiliária, mediante emissão e colocação no mercado, de Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFTRJ) destinadas
ao giro de 84% dos 80.827.002 LFTRJ, vencíveis no 2•
semestre de 1991.
O Senado Federal resolve:
. . ..
Art. 1• É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado a elevar o limite de sua dívida mobiHáiía,--aefinido
no art. 39 da Resolução n 9 58/90; do Senado Federal, em
percentual superior ao estabelecido pelo § 19 da mencionada
resolução.
.
Parágrafo UriiCo~ A elevação do limite _da dívida mobi~
liária far-se-à pela emissão de Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Rio de Janeiro- LFTRJ ..
Art. 29 As ·condições financeiras da emissão de LFTRJ
são as seguintes:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de 16%, consoante
pactuado no Memorando de Entendimentos de 19-4-91, firmado pelo referido estado com o Ministério da Economia-, Fazenda e Planejamento e com o Banco Central do Brasil;
b) modalidade: nominativa- transferíVel;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$1,00;
f) características dos títulos a serem substituídos:

Vencimentos
.1 9 -7-91
1•-8-91
1•-9-91
1'-10-91
1•-11-91
19-12-91
Total
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Quantidade
135_74.000
13.574.000
13.574.001
13.574.001
13.574.000
13.574.000

80.827,002

g) previsão de colocação de vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Çol~ação

19 -7-91
19 -8-91
-2'-9-91
1•-10-91
1'-11-91
2•-12-91

Vencimento
19-7-96
1•-8-96
1•-9-96
1•-10-96
19-11-96
1'-12-96

Título
541826
54!826
541826
541826
541826
541826

Data-base
1•-7-'11
19 -8-91
2•-9-91
1'-10-91
1'-11-91
1•-12-9i

b) fonna de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n• 565, de 20-9-79, do Banco Central
do Brasil;
Art. 3o Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1991. -Raimundo
Lira, Presidente - João Calmon, Relator_- Marluce Pinto
- José. Richa - Nabor Júnior- Odacir SQa.res - Dário
Júnia Marise - Esperidlão Amin - Ronan Tito
- José Fogaça- César Dias - Meira Fillto.

Pereira -

PARECER N• 213, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Ofício
D' S/11, de 1991 (Of. n• 124(91, na origem), do Senhor
Governador do Estado de Minas Gerais que solicita re-ratificação da Resolução n9 55/89, do Senado Federal.
Relator: Senador Ronan Tito
Com o Ofício ri•-Sill, de-1991, o Senhor Governador
do Estado de Minas Gerais, rios túmos dos incisos V e VITI,
do art. 52, da Constituição Federal, solicita a re-ratificação
da Resolução n9 55!89, do Senado Federal, que autorizou
a Companhia Energétíca de Minas Geiais- CEMIG a contratar operação de crédito externo, no valor deUS$ 90 milhões,
junto a organismos financéiroS-argentinos, objetivando aumentar o seu valor para 130 miJhões de dólares, mantida
a mesma destinação de compra de equipamentos permanentes
da Usina Hidrelétrica de Miranda, localizada no triângulo
mj:11,eírO de Minas Gerais.
__
.
·. _ _
Os recursos argentinos já autorizados pelo Senado Federal destinam-se ao financiamento de parte dos equipamentos
dessa usina hidrelétriCa de Miranda, cujo custo total da obra
•estáesf!mado em 377,5 milhões de dólares.
Com a crise fiscal e as dificuldades fiD.anceiras em que
se encontram quase todos os entes públicos brasileiros, o Estado de Minas Gerais, para não inviabilizar esse importantíssimO
empreendimento de geração elétrica, teve que remanejar as
suas fontes de financiamento, aumentando a participaçãO do
crédito argentino e reduzindo as demais sem aumentar o custo
total do projeto.
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Esclarece, ainda, o Governador de Minas Gerais que
o projeto de construção de Miranda faz pa-rte dos sucessivos
acordos Brasil-Argentina, assinados desde 1988 _e ratificados
pelos Governos Fernando Collor e Carlos Saul Menem, cujos
protocolos encontram-se anexados ao processo.
Afora todas as vantagens decorrentes da expansão do
intercâmbio comercial Brasil-Argentina, sem nenhuma pressão sobre o Balanço de Pagamento (o convênio de crédito
recíproco-não envolve gastos com divisas), o projeto permite
atenuar a crise energética brasileira prevista para o final desta
década.
Sobre o mérito, o Senado Fedei-ai já se pronuncióu-quando da aprovação da supra mencionada Resolução n9 55/89.
Relativamente ao remanejamento das font_es de financiamento, não visualizamos nem um óbice a sua efetivação,--ãté mesmo porque ela não acarretará dispêndios com divisas e nem
aumentos no custo total do projeto.
Por estas raz6es- ·e por entendermos que o emp-reendimento fortalecerá as relações comerciais do Cone Sul, passo
fundamental para a integração latino-americana, acolhemos
o pedido nos termos do seguinte:

Sul (LFT- RS), destinadas ao giro de 84% das 102.040.128
LFT-RS vericlveis no segundo semestre de 1991.
A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de 16%, consoante
pactu~do no Memora:qdo de Entend_imento, firmado pelo referido estado com o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e com o Banco Cenfral;
·
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) praw: até 1.461 dias;_e} valor nominal: Cr$ 1,00;
f) _características ~os títulos a serem substituídos:
Vencimento

Quantidade

01-08-91
15..08-91
01-11-91.
15-11-91

30.424.097
20.490.120
21.169.104
29.956.807 -

"Art. 1' É a Companllia Energética de Minas Ge~ais
- CEMIG, nos termos do art. 52, incisos V e Vlll da
Constituição Federal, autorizada_ a contratar Operação
de crédito- externo, nas condiçõeS do- convênio _de pagamentos recíprocos da República Argentina, conf Organismos financeirOs argentinos, no valor de US$
130.000.000,00
tfirifa milhões de dólares americanos), nos termos da abertura de carta de crédito ou outro
instrumento de pagamento, destinada a financiar os equipamentos principais da Usina Hidrelétrica de Miranda,
na região do Triângulo Mineiro, Estado de Mina_s_Qeraís,
a serem fornecidos pela empre~a argentina Indús~~ia Metalúrgica Pescarmona....:. SAIYF."
Esta resolução ·entra em vigor na data de su3. publicação.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1991. -Raimundo
Lira, Presidente - Ronan Tito, Relator --João Calmon Marluce Pinto- Odacir Soares- Júnia Marise- José Ricba
- Nabo r Júnior - Dario Pereira --César Dias - Esperidião
Amin - José Fogaça - Meira Filbo.
PARECER N• 214, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Ofício
"8" n9 25, de 1991, do Senado Federal pedido formulado
pelo Governo do Estado do Rio Gl-aride do Sul no sentido
de que seja autorizada a emissão e colocação no mercado
de Letras Financeiras do Estado do Rio Grande do Sul
(LFT - RS), destinadas ao giro de 84% das 102.040.128
(LFT - RS) vencíveis no segundo semestre de 1991.
Re1ator: Senador Pedro Simon
O Senhor Presidente dO Banco Central do Brasil encaminha, para exame do Banco Central do Brasil, pedido de autorização, formulada pelo Senhor Governador do Estado do Rio
Grande do Sul, para emissão e colocação no mercado de
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do

102.040.128

-Total

PROJETO DE-RESOLUÇÃO No <Í<ÇDE-199C
Re-ratifica a Resolução no 55/89, do Senado Federal.
O Senado Federal, resolve:
Art. 1o O art. 1o da Resolução n' 55, de 1989, passa
a vigorar com a seguinte redação:

Junho de 1991

g) previsão de colocação e ve_ncimento dos títulos a serem
eniltidOs:

Colocaçao

Vencimento

Tftulo

Data-base

01..08-91
15..08-91
01-11-91
18-11-91

15..05-95
15..08-9S
15..08-95
15-11-95

531383

. 01,.()8..91
__15,.()8..91
01-11-91
18-11-91

53L461
531383
531461

(Centoe

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução no:- 565, de 20-9-79, do-BariCo Central;
i) autorização legislativa: Leis n9s 6.465 e 8.822, de
15-12-72 e 15-2-89, respectivamente, Decreto Esiadual no
33.668, de 18·9·90.
·
·~·
- ·
Foram atendidas_ as con_dições eStip~uladas pela Resolução
nl)~ 58, de 1996, do Senado Federal, em seus arts. 49, 89 e
10, éJ.uantó"à apreciação de pedidos de aUtorização para emissão c colocação de títulos públicos.
No tocante ao mérito, o Parecer Dedip/Diale- 91/307,
de Sde junho de 1991, do Banco Central do Brasil, que
integra o processo, não aponta óbices à operação.
· O referido parecer indica ainda que a presente operação
de crédito, pretendida pelo Governo do Estado do Rio Grande
do Sul, está de acordo com o memorando de entendimento
firmado entre aquele estado, o Banco Central do Brasil e
o Ministério da Econo-mia, Fazenda e Planejamento, e visa
a regularizar o mercado de títulos no período de 1991 a 1994,
com exceção daqueles que se destinarem à rolagem ou substituição da dívida, e dos previstos no art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (pieCatórios judiciais).
Com base no exposto acima, somos favoráveis à autorização _do presente pleito nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 45, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Snl
a emitir e cOlocar, no mercado, Letras Financeiras do
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Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFT - RS),
destinadas ao giro de 84% das 102.040.128 LFT-RS com
vencimento no segundo semestre de 1991.
O Senado Federal resolve:
Art. P É o GOverno dó Estado do Rio Grande do Sul

autorizado, nos termos do art. 8':>, da Resolução n9 58/90,
do Senado Federal, a emítir e colocar no mercado, Letras
FiiülriCeiras do Tesouro -dO EStado do Rio Grande do Sul
(LFr - RS), destinadas ao giro de 84% (oitenta e quatro
por cento) das 102.040.128 (cento e dois milhões, quarenta
mil e cento e vinte e oito) LFfwRS, com vencimento no Segundo semestre de 1991. - ·
Art. zo;~ As condições fiilanceiras básicaS da -operaÇáo
de crédito são as seguintes:
_ __ _
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de 16%, consoante
pactuado no memorando de entendimento, firmado pelo referido estado com o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e com o Banco Central;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras_ Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.461 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1 ,00;
O características dos títulos a serem substituídos:

Vencimento

Quantidade

01-08-91
15-08-91
01-11-91
15-11-91 .

30.424.097
20.490.120
21.169:104

Total

29:956.807
102.040.128

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

Co1ocaçao

Vencimento

Tllulo

01-08-91
15-08-91
01-11-91
18-11-91

15-05-95
15-08-95
15-08-95
15-11-95

531383
531461
-531383
531461

Dalli-base
01-óB-91
- 15'08-91
01-11-91
18-11-91

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n• 565, de 20-9-79, do Banco Central;
i) autorização legislativa: Leis n"s 6.465 e 8.822, de
15·12-72 e 15-2'89, respectivamente, Decreto Estadual n'
33.668, de 18-9"90.
Art. 3" Esta resolução entra em vigor na data de sua
.
- ..
·. .c
publicação.
Sala das Comiss.õ.es, 27 de junho de 1991. -Raimundo
Lira, Presidente - Pedro Simon, Relator - João Calmon
- Marluce Pinto - Nabor Júnior- Odacir Soares ~ Dario
Pereira - Maurício Corrêa - César Dias - Esperidião Amin
- Júnia Marise - José Fogaça.
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PARECER N• 215, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Ofício
''SH 26, de 1991, do Senho:i Presidente do Banco Central
do Brasil, encaminbando solicitação do Governo do Estado
de São Paulo, para emissão e colocação no mercado de
Bónus do Tesouro do Estado de São Paulo-Série Especial
de São Paulo-Série Especial (BTSP-E) destinada à substituição de Letras Financeiras do_ Tesouro do Estado de
São Paulo (LFTP), objeto de operações compromissadas,
com vencimento em 13-~-90, em função do contido nos
____ §'§_2•e 3•, do art. 9', da f;ei n•8.024, de 12-4-90. _
Relator:Senador Meira Filho

O Senhor Presidente do Banco Centrai do Brasil encami~
nha, para exame do Senado Federal, pedido formulado pelo
Governo do Estado de São Paulo para emissão de
9.081.763.493 BTSP-E destinados a substituir 93.117.950, objeto de operações compromissadas em 13-3-90, em função
do contido nos §§ 2" e 39 , do artigo 99, da Lei n9 8.024, de
12-4-90 e vencíveis 15-6-91.
A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: 9.081.763.493 BTSP-E;
b) modalidade:· nominatiVa-transferível
c) rendimento: igual à remumeração dos saldos em cruzados novos, transferidos ao Banco Central, na forma da Lei
n• 8.024, de 12-4-90.
d) prazo: de 18 a 29 meses;
e) valor nominal:Cr$ 1,00;
O características dos títulos a serem emitidos:
Vencimento
-- 16-09-91
16-10-91
18-11-91
16-12-91
16-01-92
17-02-92
16-03-92
20-04-92
18-05-92
16-06--92
16.-07-92
16.:0S-92
Total

Quantidade

Data-base

756.8!3.õ24
756.813.624
756.813.624
756.813.624
756.813:624
756.813.624
756.813.624
756.823.624
756.813.624
756.813.624
756.813.624
756.813.629

19-03-90
19-03-90
19:03-00
19-03-90
19-03-90
19-03-90
19-03.-90
19-03-90
19-03-90
19-03-90
19-03-90~

19-03-00 .

9.081.763.493

g) Autorização Legislativa: Lei n• 5.684, de 25-5-87 e Decreto n' 32.644 de 28-11-90.
-A apreciação da matéria_ está subordinada,_ a vários dispositivos constitucionais e, especificadarnente, à Resolução_ do
Senado Federal n• 58/90.
A análise documental do processo indica que foram atendidas as condiÇões estabelecidas pela RSF 58/90 em seus artigos 49, 8" e 10. _
_.. _
.. _ _ _ -~
.
No mérito, o parecer do Banco Central nao coloca óbtces
à operação, informando que a emissãO se fará para simples
permuta de papéis, a fim de atender as exigências da Lei
n• 8.024, de 12-4-90.
-Ante o exposto e convencido do mérito da solicitação,
somos pelo acolhimento do pleito nos termos do seguinte.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 46, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir
9.081.763.493 Bónus do Tesouro do Estado de São PauloSérie Especial (BTSP·E) em substituição e 93:ll7.950 Le·
tras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo
(LFTP), vencíveis em 15~06.91 e sujeitas ao disposto na
Lei n• 8.024, de 12.4-90.
O Senado_Eederal resolve:
Art. 1• É o Governo do Estado de São Paulo _autorizado, nos termos dos arts. n~ 4"' e 8"', da Resolução n~ ssrgo,
do Senado Federal, a emitir 9.081.763.493 Bônus do Tesouro
do Estado de São Paulo-Série Especial (BTSP-E).
§ I• A emissão dos BTSP-E destina-se à substituição
de 93.117.950 Letras Financeiras do Estado de São pauio
(LFTP), vencíveis em 15-6'91.
§ 2' As LFTP substituídas constituem objeto de operações compromissadas em 13-3~90, conforme Lei n9 8:024, de
12-4-90
Art. 29 As condições financeiras da emissão dos BTSPE s_ão as seguintes:
I - a quantidade de títulos a ser emifid-a -será de
9.081.763.493 BTSP-E; II- modalidade: nominativa-transferível;
III- rendimento: igual à remuneração dos saldos em
cruzados novos, transferidos ao Banco Central, na forma da
Lei n• 8.024, de 12-4-90;
IV -prazo: de 18 a 29 meses;
V - valor nominal: Cr$ 1,00
VI -Características dos títulos a serem emitidos:
Vencimento

Quantidade

16-09-91
16-10-91
18-11-91
16-12-91
16-01-92
17-02-92
16-03-92
20..04-92
18-05-92
16-06-92
16-07-92
16-08-92

756.813.624
756.813.624
756.813.ô24
756.8!3.624
756.813.624
756.813.624
756.813.624
756.823.624
756.8!3.624
756.813.624
756.813.624
756.813.629

Total

Data-base
19-03-90
19-03~90

19-03-90
19-03-90
19-03-90
19:.00:9<)
19:.00-90
19..03-90
19-03-90
19.:03:9019-03-90
19-03-90

9.081.763.493

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1991. - Raimundo
Lira, Presidente --Me ira Filho, Relator - João Camon Levi Dias - Marluce Pinto - José Rlcba - Nabor Júnior
--- Odacir Soares - Dário Pereira - Maurício CotTêa César Dias- Ronan Tito- José Fogaça - Júnla Marise.
PARECER N• 216, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Económicos sobre o Oficio
"S" nt 29 de 1991, do Senbor Presidente do Banco Central
do Brasil, relativo ao pedido do Governo do Estado de
Minas Gerais, para autorizar a emissão e colocação no
mercado de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
Minas Gerais (LFT-MG), destinadas ao giro de 83% dos
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59.420.273 LFT - MG e dos 14.027.431.852 Bónus do
Tesouro de Minas Gerais (BTMG), com vencimento no
2• semestre de 1991.
Relatora:Senadora Júnia Marise
1. O Senhor Presidente do Banco Central do Brasil encaminha para exame do Senado Federal, o pedido formulado
pelo Governo do Estado de Minas Gerais para que aquela
Unidade da Federação possa emitir -e colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro
do Estado, destinadas ao giro de 83% das 59.420.273 LFT-MG
e dos 14.027.431.852 Bônus do Tesouro de Minas GeraisBTMG, com vencimento no segundo semestre de 1991.
2- As condições para a emissão das Letras Financeiras,
bem como as característiCas dos títulos foram examinadas pelo
Banco Central e satisfazem as exigências 'da Resolução n9
58/90 do Senado Federal.
3. Quanto a_os limites estãbelecidos pela referida Reso--~
lução, cabe apenas observar que o dispêndio relativo ao exercício de 1992 já está extrapolado- e qUe não será, todavia,
afetado pela emissão sob exame.
4. A dívida mobiliária do Estado de Minas Gerais atingiu, em 31-5-91, o mo'ntante de Cr$ 524,001,9-rililhões, representado p_or Letras Financeiras (LFTMG) e Bônus (BTMG),
com venClmento concentrado nos anos c;le 1991 e 1992 (52%).
O presente pedido tem por objetivo alongar o perfil da dívida,
reduzindo para 37,49% os títulos em circulação com vencimento até 1992 e distribuindo os 62,51% vencíveis após 1992.
5. Por outro lado, o Estado de Minas Gerais Comprometeu-se "a não emitir novos títulos no período 1991 a 1994,
exceto aqueles que se destinem à rolagem ou substituição
da dívida, bem COD!O aqueles previstos no _art. 33 das Disposições Trasftõrias da Constituição Federal (precatóri3s judiciais)".
6. A presente solicitaçãO está, portãnto,- em consonância com os termos do Memorando de Entendimentos entre
o Governo do Estado de Minas Gerais, Banco Central e Ministério de Economia, Fazenda e Planejamento, firmado em 2
de abril próximo passado, no qual aquele Estado se compromete a rolar 83% do estoque de sua dívida mobiliária -entre
1991 e 1994 e a resgatar os 17% restantes. Não cria, portanto,
novas responsabilidades para o Estado. Pelo contrário, reduz
parcialmente os compromissos já existentes, contribuindo,
desse modo, com a necessária redução do endividamento do
setor públíco no país.
7. A. apreciação da matéria está prevista nas disposições
da Resolução n" 58 de _13-12-90, especiali!lente nos seus art.
39 e 8", os documentos apresentados atendem às exigências
da referida norma.
8. Face ao exposto, somos pelo acolhimento elo pleito
nos termos do se~uinte
--- PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 47, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir
e coJocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Minas Gerais (LFTMG), destinadas ao giro
de 83% dos 59.420.273 LFT-MG e dos 14-027.431.852
Bônus do Tesouro de Minas Gerais (BTMG), com vencimento no 2• semestre de 1991.
O Senado Federal resolve:__
Art. 19 É o Governo do EstadO de Minas .Gêfais auto.rizado a emitir e colocar nà mercado Letras Fjnanceiras do
Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFTMG) destina.das
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ao giro de 83% dos 59.420.273 LFT- )JG e dos
14.027.431.852 Bônus do Tesouro de Minas Gerais, c-om vencimento no 29 semestre de 1991.
Art. 2~ A autorização a que se refere o ã.rtigo anterior
será realizada nas seguintes condições:
a) quaatidade: a ser definida na data do resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de 17% consoante
pactuado no Memorando de Entendimentos de 2-4-91, firmado pelo referido Estado com o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento com o Banco Central do Brasil;
b) modalidade:nominativa-transferfvel;
c) redimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo:até 1827 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00;
t) características dos títulos a serem substituíifos:
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de promover o desenvolvimento das regiões fronteiriças do
extremo noroeste daquele esiã.do e com o objetivo de incrementar as relações bilaterais com os pa1ses vizinhos, segundo
a jJOlítica de integração latino-americana''.
O projeto demarca a área onde será instalada a Área
de Livre Comércio âe Guajará-Mirim (ALCGM), regula a
entrada e saída de mercadorias estrangeiras e regime fiscal
especial a elas aplicáveis, indica como será fixado anualmente
o limite global para as importações e estabelece quais serão
os integrantes do Conselho Administrativo da ALCGM.
De acordo com a exposição de motivos encaminhada pelo
Poder Executivo quando da apresentação do projeto em 12
de março de 1990, a ALCG M deverá propiciar a consolidação
de um corredor de exportação e o mais amplo abastecimento
do noroeste do Brasil, o que, por sua vez, estimulará o desenvolvimento econômiC?o-socia.J dessa reg~ão fronteiriça.
O objetivõ maior do projeto é o de oferecer a uma região
distante e que não tem vocação para a agricultura ou a pecuáVencimento entre
59.420.273
LF1MG
ria, alternativas de desenvolvimento econômíco e social. Ao
1°-7-91 e 1°-12-91
criarem-se mais emp-regos para a mão-de-obra qualificada e
- VenciMento entre
14.027.431.852 B1MG
não-qualificada, espera-se refrear as atívidades pre-datórias
16-9-91 e 16-12-91
do meio ambiente e as atividades ilegais, notidamente o narco--:
tráfico.
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
O desenvolvimento da região, que historicarilente tem
emitidos:
representado um porto centralizador de cargas para uma vasta
área da região amaz_ó_n_ic;a, atrairá inves.timentos e certamente
Colocaçao
Vencimento
. atuará cOmo pólo de desenvolvimento. e expans<jo para toda
a região fronteiriça do noroeste do Brasil.
01-07-91
01.:07-96
.. 15~12-96
Em vista do exposto, opinainos faVoravelmente à apro16-12-91
vação do projeto de lei que visa à implantação da Área de
Livre Comércio de Guajará-Mirim, lembrando, todavia, que
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
deve ser substituída a designação Secretaria da Receita Federal
termos da Resolução n• 565, de 20-9-79, do Banco Central;
(art~. 4~, VII, e 12) por Departamento da Receita Federal,em
i) autorização legislativa: Lei n• 9.589, de 9-6-88 e Decre·
decorrência da última reorganização da Administração Fedeto n• 29.200, de 19-1-89.
~ral (Dec. n• 99.244190).
Art. _39 O-Senado Federal 1 durante os exercícios de 1991
Sala das Comissões, 27 de junho de 1991. -Raimundo
a 1994, somente apreciará pedidos de emissão de títulos do
Lira, Presidente - Levf Dias, Relator- Odacir Soares; João
Governo do Estado de Minas Gerais relacionados à rolagem
Calmou - José Fogaça - José Eduardo - Ronan Tito do estoque de títulos representativos de sua dívida mobiliária
Esperidião Amin- Pedro Simon- César Dias- Júnia Marise
e aos estabelecido no art. 33 das Disposições Tr-ansitórias - Dári:O Pereira - Meira Filho.
da Constituição Federal. ·
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O Expe·
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua
diente vai à publicação. (Pausa.)
publicação.
..
Do expediente lido, constam os Projetas de Decr~t_o LeSala das Comissões, 27 de junho de 1991. ::.... Raiinuodo
gislativo n"'s 83 e 84, de 1991, que terão tramitação com prazo
Lira, Presidente - Júnia Marise, Relator - João Calmon
de quarenta e cinco dias, nos termos do art.
- Marluce Pinto - José Richa - Nabor Júnior - Dário determinado
223, § 19 , da Constituição, combinado com o art. 375 do RegiPereira - Odacir Soares - Mauricio Corrêa - Ronan _Tito
mento Interno.
- Esperidião Amin- César Dias- José Fogaça- Meira
De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno,
Filho.
as proposições poderão receber emendas, pelo prazo de cinco
PARECER N• .217, DE 1991
dias, perante a Comissão de Educação.
Da Comissão de AssuntOs Econôoúcos sobre o Projeto
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Foi encami·
de Lei da Câmara n' 22, de 1991 (n9 4.785-D, de 1990,
nhado â publicação parecer da Comissão de Educação, que
na Câmara dos Deputados qUe "cria a Área de ~ivre
conclui favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara n 9 85,
ComérciO de Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia, e
de 1989.
dá outras providências."
A proposição ficará sobre a mesa, onde poderá receber
Relator: Senador Odacir Soares
emendas, durante cinco s_essões ordinárias, nos termOs do
Após apiovaçáo pela Câmara dos Deputãdos,- foi sUbmeart. 235~ II, d,do Regimento Interno.
tido à apreciação da ComisSão--de Assuntos Econômicos, o
O SR. PRESIDENTÉ (Epitácio Cafeteira) -Foi encami·
Projeto de Lei da Câmara n• 22, de 1991.(n•·4.785·D790,
na origem), que cria, "no Município de Guajará-Mirim, Esta- nhado à publicação parecer da Comissão de Assuntos Econódo de Rondônia, uma área de livre comércio de importação micos, que concluifavoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara n' 22, de 1991.
e exportação, sob regime fiscal especial, com a finalidade

e
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A proposição ficará sobre a Il)_esa, __onde poderá receber
emendas, durante cinco s~~Qes _ordin_árias, nos termOs_ do

art. 235, II, d, do Regimento Interno.

··

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Foram encaminhados à publicação pareceres da_ Comissão_ de _Assuntos
Econômicos que concluem pela apresentação ?os Projetas
de Resolução n~43, 44, 45, 46, 47, de 1991, rela h vos a operações de créditos. As matérias ficarão sobre a mes_a, durante
cinco sessões ordin_árias, para recebimento de emendas 1 nos
termos do _art. 235. II, f,do Regimento Interno . (Pausa.)
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. I•
Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 230, DE 1991
Estabelece a obrigatoriedade de programas de educação
ambiental, educação para o trânsito e prevenção do uso
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da por outros agentes educacionais. Ao _contrário, cabe-lhe
desempenhar plenamente o seu papel.
Sala das Sessões, 27 de j~lho de 1991. - Se11ador Francisc_o Rollemberg.
·
(À Comissão de EdUcação- deciSãO terminatiVa.)
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) ---'O projeto
· que· acaba de ser lidp será publicado e remetido à comissão
competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo ~~- J9
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 34~, DE 1991
Sr. Presidente,
Nos termos do art. 256, do Regimento In~erno, requeiro
a retirada do Projeto de Lei do Senado n• J99, de 1991, de
minha auto~ia. "que torna obrigatória a publicação mensal,
pelo Denatran, no DOU, da relação de veículos furtados
e de veículos apreendidos".
Sala das Sessões, 27 de junho de 1991. - SenadorFran*
cisco Rollemberg.

indevido de drogas e da criminalidade.
O Congresso Nacional decreta:
_ _ __ ___
_
Art. 1~ Os currículos escolares do ensi_no de 1 9_~ 2~' graus
incluirão obrigatoriamente programas de edu~_ção ambíental,
educação para o trânsito e ·prevençãO do uso indevido de
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - 0 requeridrogas e da criminalidade.
-~_
_ _ ,, _ . ··· mento..que acaba_de __ ser lido será oportunamente incluído
Art. 2'-' Os Programas estatuídos pelo artigo anterior
em Ordem do Dia.
se inserirãO nas disciplinas e Práticas "educativas existentes,
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. P
com adequação às caracterí_sticas ao corpo c!iscente. _
Secretário.
Parágrafo único. Os curs~?~de_formaç_ão de _professores,
É iído o seguinte:
em qualquer grau de ep.sino~-incluirão os subsídiOs neceSs"ãtios
para o desenvolvimento deStes PrOgramas.
REQUERIMENTO N• 343, DE 1991
ArL 3~> O Poder Executivo tegulamentará esta lei no
prazo máximo de noventa dias a partir de Sua publicação.
Requeremos, nos termos do art._ 336, alínea "b", do Regimento Interno do Senado Feder~a:- a apreciação éln ·regime
Art. 49 Esta lei entrará em vigor __!la data de sua. pu~licação.
__ _
de urgência para o Projeto de Lei da Câmaia n• 33, de 1991
(n• 516/91, na Casa de origem), que altera a Lei Delegada
Art. 59 São revogadas as disEoslções em contrário.
n•
4, àe 26 de setembro de 1~62 e dá outras providências.
Justificação
Sala das Sessões, 27 de junho de 1991. - Louremberg
A educação _es-c_olªr deve:_ s_er u~ _processo y_ivo,_ s!gnifi- ···Nunes Rocha-.,. Júnia Marise- Nabor Júnior..,... Elcio Álvacativo para a vida dos que dele participam. Cabe-lhe comproreS ..:.... Esperidião Amin - Oziel Carneiro - Dario P_e-reira
meter-se com a história, em vez~ de alhear-se_ d~_sua circus- -Magno Bac~lar- Humberto Lucena - AffOi:tsO Çamargo
tância. Por isto, há nécessidade de UI.Ila ação .e.n~rgica em
- Jonas Pinlleirõ .:_ Júlio Campos-__ Wilson Mar_t_ios todo_o território nacional no sentido de difundir conhecimen- Chagas Rodrigues - Mário Covas - Teotónio Vilela Filho
tos e formar atitudes capazes de responder a alguns do_s mais
:c_ Aléiandre Costa- Maurício Corrêa .:__ N~sori Wedekin
graves problemas do ambient~ soc~al em.qup vivem2_s~. Dentre -,.José Paulo Biso!- Edu~a,rdoSuplicy- Valmi' Campelo
estes destacam-se as agressões à.natt~,r_eza_, o alastramento_do
-José Eduardo- Ronan Tjto--.,. Carlos P,atroclnio --,)vloisés
uso indevido de drogas e da _çrjJlliDalidade, além da violência
Abrão - Meira Filho -Antônio" Mariz- -Gersoil1:"ainata
do trânsito. Tais dificuldades têin em· coml.!m d~p_enderem
-Aifnido Campos - Coutinho Jorge - Rónaldo Aragão
em grande parte da _aç_ão educatjva .. :POdere fios redyzir "os_ - Marco Maciel - Mansueto de Lavor - Cid Sabóia de
ataques à. natu:feza sç o.s cidadão~ {ortl_l,arem um~ C<?_nsciênÇ_1a· Carvalho- Ruy Bacelar- Josaphat Marinho- João França
ecológica desde cedo e se tornaremvigilantes ati vos do cumpri- César Dias.- José Sarney- Pedro Simon- Divaldo Suruagy
mento das. leis. Poderemos diminuir o nUmero alarmante de ,--Áureo Mello- Hydekel Freitas- João Calmon- João
acidentes se moto_ristas e pedestres tiverem atitudes compa- · Rocha - Lavoisier Maia·- Jutahy Magaliiaes .:...-tucídio
tíveis. Poderemos prevenir a prática de crimes formando a P_ortela - Henrique Almei<;la _- DirCeU _Carneir~ __ -;- Levy
necessária consciência, inclusive no que se refere às vítiritas Dias -Saldanha Derzi -José Richa.
em potencial. Por fim, poderemos melhor enfrentar o uso
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O requeriindevfclo de droga$ através da abordagem aberta do problema.
Sem criar novas disciplinas ou práticaS educativas que mento que acaba de ser lido será submetido à deliberação
sobrecarreguem os currículos, os programo~.s_ em tela tornarão do Plenário, após a Ordem do Dia, nos termos do art. 340,
compulsória a abordagem de questões-de extrema gravidade, II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1~
ãs quais a escola, pelo seu alcance, não pOde ficar indiferente.
Secretário.
Sé a escola é instituição própria -a discussão dos problemas
São Udos os seguintes:
do momentos histórico, ela não_ pode se! postergada ou anulao
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REQUERIMENTO N• 344, DE 1991
Senhor Presídente,
Nos termos do art. 210, item 2. do Regimento InterriO,solicito a publicãção -no-DiáriO do Congr_esso Nacional do discurso pronunciado pelo Presidente da Conf<::deração Nacional
da Indústria e Presidente do Serviço Social da Indústria, Senador Albano Franco,_ por ocasião da ab_t;:}tura da exposição
comemorativa do 45" aniversário do SESI, denominada "Homens e Máquinas", no Salão Negr()__Qo Congresso Nacionãf,
ontem 26 de junho de 1991.
Justificação
Considerando a- relevância dos benefícioS prestados ao
País, especialmente aos filhos dos trabalhadores, aos filhos
dos operários das indústrias brasileiras, nestes últimos 45 anos,
merece este evento comemoratiVo -um -registrq _e"spCC:~âl'i"iOs
anais do Congresso e uma maior-divulgação.
Fundado em 1946, o SES! se consolidou em sua estrutura
operacional de elevação padrão de efiCiência, die-dfcando-se
a programas nacionais- de educação, saúde, lazer e atendimento médico-odontológico ao industriário e·_seus familiar~s.
Somente em 1990, segundo ÕPronunciamento âo Senador
Albano Franco, essa instituição benemérita fealizáu 18 milhões de atendimentos médico e dentário, SOO mil matrículas
do pré-escolar ao supk~tivo e 31cançou 17 milhões de pessoas
em suas programaç6es esportivas, Cülturais e sociais, um atendimento- altamente significativO~ sem qualquer ónus para 9s
cofres públicos, pois é uina 3tividade exclusivamente-de inicia-·
tiva do _empresariado brasileiro que, com este exemplo de
atuação, procura concilíar o desenvolvimento económiCo coin
a promoção social dos seus empregados.
Com estas considerações; parece-me válido que o discurso
em referência, do Presidente da Confederação Nacional da
Indústria e do SESI, seja publicado no Diário do_ Congresso
Naconal e, em conseqüência, divulgado na Voz do Brasil. .
Brasília, 27 de junho de 1991. -Senador Lourival Bap·
tista.
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O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -A comunicação lida vai à publicação.
_ Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1~ Secretário.
É lida a seguinte:
Brasília, 26 de~ janeiro de 1991
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a V. Ex·, de acordo com
o disposto na alínea a e no parágrafo único, do art. 39, do
Regimento Interno, que me ausentarei do país entr~ os dias
3-7-91 e 31-7-91, com destino à Suécia e a Dinamarca, onde
desenvolverei cantatas e estudos políticos na área parlamentar
e partidária.
Atenciosas saudações. - Senador José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) .-::-. O expe·
die-nte_ lido vai "à -publicação. ·
Há oradores inscritos.
_
Ço~cedo a palavra ao_nobre Senador Val~it Campel_ó.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,

Srs. Senadores:
A universidade pública brasileira está agonizando!
_
Estamos assistindo, lenta e progressivame-nte. o estertor
das nossas instituições públicas de ensino superior.
Ontem, professores, funcionários e estudantes da Universidade de Brast1ia fizeram uma grande manifestação. ocupando os jardins e a rampa ·do Congresso Nacional, para
protestar contra os baixos salários, a falta de verbas e a degradação do ensino superior de modo geral.
-professores e estudantes universitários terem que abandonar as salas de aula para reivindicar salários e denunciar
as péssimas condições de ensino é um espetáculo humilhante,
o que demonstra o estado de calamidade a que chegaram
as nossas ·universidades públicas.
Não é segredo para ninguém, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o extremo arrocho salarial a que estão submetidos os
trabalhadores brasileiros, em especial os professores, que têm
REQUERIMENTO N' 345, DE 1991
a nobre missão de preparar a nova geração de possíveis diriRequeiro, nos termos regimentais, a' üãriSCrição, noS - gentes do 'nosso País.
- Por conta disso, 46 universidades. das 52 existentes, estão
Anais do Senado Federal, do artigo "Perenidade do Nosso
Destírio", de autoria do Acadêmico Austrcgésilo_de Athayde, com -seus servidores e professores em greve, com 90% da
publicado na edição de 27 do mês em curso do Correio Brazi- base -da categoria paralíSa:ctã, seguitdo dados publicados no
liense, cuja cópia encaminho anexO.
Correio Braziliense_.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1991. ~Senador Oziel
Além disso, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, as universiCarnei-ro, Líder do PDS. dades brasileiras apresentam outros sintomas tão ou mais draO SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)_:_
requeri- máticos do que a situação degradante dos salários dos profesmentos lidos serão remetidos à COmissãO ·DTreíOrã. pafá exa- Sores. me.
- Recentemente, as redes de televisão e os jornais locais
Sobre a mesa, comunicação~·queserálidaj)e_lo $r. _tç S-ecre- denunciaram o irresponsável abandono das edificações, instatário.-lações desportivas, centros de pesquisa e toda a intra-estrutura
física da Universidade de Brasnia, uma das maiores e mais
É lido a seguinte:
1mportantes univer-sídades da América Latina.
__ _
Em 26 de junho de 1991 ~
Com três décadas de existéndia, as edificações do caput
Senhor Presidente,
da UNB encontram-se em estado de total depreciação. Os
TeilhO a honra de comunicãr a Vossa Excelência-, -de acor- labo_r~tórios de pesquisa já não atendem às necessidades dos
do com o disposto no art. 39, alínea a, do Reg}melito IriternO, -- cursaos de graduação. Faltam equipamentos e os que existem
que me ausentarei dos trabalhos da Casa a partir do dia 26 estão sucateados.
_
do eorrente mês, para breve viagem· ao exterior_, a convite
Não exist~m, também, v~rbas para dar seguimento aos
da Associação Interparlamentar de Turisriio. _ ~~
trabiilhQ_S de pesquisa já iniciadOs, resulfando prejuízos incalAtenciosas saudações.- Senador Onõfre QUiD.an."
culáveis-no desenvolvimento técnico-científico do País.

Os
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A UnB, esteve paralisada por vários meses, em 1989, san·ms fazer com que o Poder Executivo possa atender às
por conta de greves, e, faltando pouco mais de duas semanas reinvidicações aqui reclamadas, para que o nosso País pOssa
para o término deste semestre, seus alunos estão perplexos ser o modelo no que diz respeito à educação.
o Sr. MS.grlo-BaCelar _Permite-me v. Ex~ uma aparte?
com a possibilidade de perderem também este semestre.
É lamentável, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a
Universidade de Brasília se encontre numa situação desta.
O SR. W ALMIR CAMPELO - Ouço V. EX' com muito
Ela que já foi uma uniVersidade modelo.
prazer, ~obre Senador Magno Bacelar.
O Sr. Magoo Bacelar - Quero cumprimenta-r V. Ex~,
Estou profudamente preocupado com a universidade pública brasileira, porque este estado de coisas n,ão atinge apenas Senador Valmir Campelo, pela coragem com que aborda esse
a UnB. Outras grandes universidades brasileiras encontram-se assunto que mais preocupa o nosso País, neste momento.
Há poucos dias, fiz pronunciâmento no mesmo sentido. Os
em situação tão ou mais dramática: _
Precisamos encontrar meios de reirlullerar dignamente professores universitários, ontem, estavam aqui protestando
os nossos professores_ universitário$, ·para ·que- eles possam - por estarem excluídos da Medida Provisória n9 2%. O Conter estímulo, para que possam ajudar o País a sair do verda- gresso teve uma vitória, que foi a do povo brasileiro, contra
deiro buraco em que se encontra no que se refere ao ensino a imposição de um governo autoritário. Mas lamentamos que
público superior.
a imprensa, de modo geral, tenha imputado a este Congresso
Precisamos reativar nossas u'niv:ersid~des pfíb.licas, desti- uma derrota da classe trabalhadora, dos funcionários públicos
nando-lhes as verbas de que necessitam para proporcionai" brasileiros. Quanto ao assui1tq que traz a esta Casa,·congratli·
aos estudanres um ensino de qualidade, capaz de fornecer lo-me com v. Ex' dizendo que, enquaDto o caos é total na
ao País os técnicos de alto ní_vel e. desenvolverpesquis3s que educação brãsileira, o Governo Collor se propõe a fazer--um
garantam nosso progresso tecnológico e científico.
programa de CIAC, escolas monstruosas que, no meu entendiNão poderrios deixar ·a- iniíVefsidade brasileira morrer, mento, visam ao atendimento exclusivo das construtoras. CoSr. Presidente e Srs. Senadores!
_ _ ---· _-----. _ ~- nto V. Ex~ bem frisou, inicialmente, escolas e prédios estão
Faço um apelo dramáticO ao Presidente da República, - abandonados._ Enquanto isso, pretende-se espalhar pelo País
ao Ministro da Educação, ao COngresso Nacional e a toda ver!iadeiros elefantes brancos, que não contarão com profes·
a sociedade brasileira: vamos salvar as univerSidades brasi- seres _especializados e não têm a mínima possibilidade de atenleiras!
.. ~
' der àquilo a que se propõem. Parabenizo V. EX' e me solidarizo, porque estou sempre preocupado com o destino da edu·
O Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. Ex~ um aparte
cação em nosso País. Obrigado, nobre Senador.
O SR. VALMIR CAMPELO - Com muit~ honra ouço
. O SR. WALMIR CAMPELO - Nobre Senador Magno
V. Er-, Senador Jonas Pinheiro.
. . Bacelar, fico muito grato pelas palavras de V. EX', pela preocuO Sr. Jonas Pinheiro - Senador Valmir Campelo, V. pação- que demonstra com esta parte da educação, principal·
mente com a educação superior em nosso País. Muito obrigado
Ex~, V. traz à Casa um assunto da maior import"-~c;:ia, para
o qual nós temos sentido no_ dia-a-dia_ que o Governo não pelas suas palavras que enriquecem o- meu pronunciamento.
Rendo também a minha homenagem à Deputada Federal,
tem cedido nenhuma hnportância. O quadro é extremamente
grave, e não se trata somente da_ Universidade de Brasília educadora Sandra Cavalcanti, que aqui se eííCOiltra, ela que,
mas, como bem diz V. Ex~., da universidade brasileira~ As também, tem sua atenção voltada para a educação.
Finalizo, Sr. Presidente, reafirmando:
constan1es greves, as quase que permanentes greves são um
Vamos salvar as universidades brasileiras!
espelho dessa dura, crua e nefasta realidade. Tomei conheciO ensino público está doente, muitõ- doente. Se ele mor·
mento de que está sendo criado, por iniciativa do Deputado
João Faustino, uma CPI, cujo objetiVo seráo de estudar çom rer, não teremos como negar que a culpa foi nossa, pois qt.be
profundidade as causas desse estad.o deplarável em qUe se a nós-, aCima de tudo, zelarmos pelo cumprimento desta função
enconra a universidade brasileira. É necessário que vo~s se governamental básica e essencial para o desenvolvimento do
levantem, e o Congresso Nacional exija do Governo as provi- País.
dências e as medidas necessárias à solução para a recUperação
A S~ Júnía Marise - Permite V. Ex~ um aparte?
do triste estado em que vive a universidade brasileira. O ep.sino
está-se desqualificaiidO ·a Cã.da dia. Adredito que_nen~U:m traO SR. VALMIR CAMPELO- Com o maior prazer,
balho pode oferecer resultados satisfatórios se_ não é feito ouÇo V. Ex~, nobre Senadora Júnia Marise.
e realizado com motivação. E a base de tudo isso está, juStaA Sr' Júnia Marise- Senador Valmir Campelo, estou
mente, nas verbas minguadas que o Governo tem destinada· ouvindo o pronunciamento que V. Er faz, nesta tarde, na
à universidade, ao ensinO, à educação de modo geral. Vamos
tribuna do Senado Federal, aborda~do um dos pontos mais
levantar as nossas _voz;es como faz. V. Ex•. néstã tarde, de importantes e vitais da vida desta Nação, que é exatamente
forma inspirada, e vamos fazer com que a universidade brasi- a Educação em nosso Pals. Se formos fazer U'!lla .rápida avalialeira seJa recuperada.
ção, sem- muita profundidade da realidade educacional de
O SR. VALMIR CAMPELO- Nobre Senador Jonas nosso Pais, vamos e"'contrar exatamente na História deste
Pinheiro, agradeço a V. Ex• o aparte, um Senador preocupado País a verdadeira responsabilidade dos nossos governantes
com todos os assuntos do nosso P~, principalmente com que se omitiram e se omitem há décadas com relação ao
os assuntos do seu Estado, o Amapá. Tenho absoluta certeza problema do ensino. Todas as Constituições brasileiras consade que V. Ex•, homem voltado também para a educação, grarã.m o direito_ de cada criança ter acesso, em idade escolar,
saberá nos ajudar nessa luta, que está necessitando de vozes a uma escola pública. Isso, na verdade, sempre se constituiu
para que a universidade pública brasileira posSa, realmente, numa letra morta da Constituição, nunca foi cumprida. O
formar técnicos que irão dirigir o nosso País de amanhã. Preci- mais importante de tudo isso é q~ nenhuma autoridade, neste
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País, foi responsabilizada por essa omissão. Em 1968, tínhamos o Orçamento da União com 11,8% destinado à Educação;

15 anos depois a pirâmide educacional decresceu de tal forma
que o Orçamento da Educação estava na ordem de 4,3%
O que isto significou priricipalmente nos anos autoritários
deste País? Os grandes _investimeritos foram destinados àquelas obras que sempre foram apontadas pela sociedade brasileira como as grandes obras faraónicas. Obras, inclusive, que
estão até hoje inacabadas, cujos investimentos custaram ao
povo brasileiro milhões e milhões de cruzeiros e, na verdade,·
o setor educacional jamais mereceu atenção- por parte das
nossas autoridades. O pronunciamento que V. Ex' faz hoje
é mais um passo significativo para que eSte-Senãdó da República possa cumprir a sua grande missão_ como representante
do povo brasileiro, de procurar defender o setor educacional
como grande pilar para o desenvolvimento deste País. Não
adianta o Governo procurar· a modernidade; não adianta o
GoVerniYprocutaf ·a abertura económica:; não adianta o Governo procurar a abrir as portas para os investimentos, se
não-procurar investir no priiJ.clpal que é a educação do_ nosso
País. Parabéns a V. Ex~ por este pronunciamento.
O SR. VALMIR CAMPELO - Muito obrigado, nobre
Senadora Júnia Marise. Fico muito gi'ato pelas suas palavras,
pelo conhecimento que V. Ex' tem como ex~deputada, exMvicegovernadora e govemad_qra em exercfcio, _ pelo profundo conhecimento que V. Ex~ tem por todos os asSuntos atinentes
ao nosso País, particularmente pelo da educação. Fico muito
grato pelas informações que V. Ex• traz, e fico muito honrado
pela incorporação daS-sUas palavraS ao meu ProiiUriCíãirieiliO.
Muito obrigado a V. Ex',_Srs: Senadore~~___________ _
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concodo
a palavra ao nobre Senador Pedro Siinon. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
------Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEfRO-(PTB - AP. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a visita
do Presidente Collor aos Estados Unidos oferece oportuno
prelúdio das pressões ·que, num crescente, sofrerá o Brasil
na EC0-92.
Os correspondentes e enviados especiais da imprensa brasileira dão conta de que um bem articulado movimento de
senadores americanos que visa, aparentem-ente, a intimidai
o governo brasileiro com sinaís-tle que estão perdendo a paciência ante promessas mio cumpridas de preservação da amazónia.
A preocupação dos senadores americanos que esposaram
o esboço de uma carta conjunta de várias organizações verdes
dos Estados Unidos refere-se, objetivamente-,- 3.0 -que chamam
de retomada de incentivOs fisCais em pi-ojetos agropecuáriOS
na amazónia. A carta pedia ao Presidente BUsh que intercedesse junto ao Preside_nte Fernando Collor para a aceleração
dos projetas e de medidas de defesa ambiental. Segundo ainda
a imprensa, nove senadores que são pesos pesados da política.
americana, tomaram o café da manhã com o governante brasileiro. Desse café-, sem dúvida amargo, não há maiofes iriformações.
Sr. Presidente, não é difícil imaginar à-que ofarão rió"Río
de Janeiro, em 92, os grupos internacionaiS de pressão, que
desejam ver a Amazônia, coberta por redoma·de vidro, como,
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aliás, sonha o nosso Secretário dÕ Meio Ambiente, José Lutzemberger.
É evidente que não estamos de acordo com essa política
de preservação de no"ssa floresta tropical. Mesmo porque,
em nenhUm país do mundo, ocorreu isolar uma áiea corres:..
pondente a 2/3 do território nacional em nome da defesa
do que se convencionou chamar o filtro do mundo.
_Esquece~se o Sr._ Lutzemberg e seus acólitos internacionais que naquela imensa área vivem 17 milhões de pessoas,
que representam gerações e gerações de brasileiros que se
deslocaram para a floresta desde o início do século. Olvidam
também que aqueles colonizadores não eram grupos organi~
zados de religiosos ou, simplesmente, colonos brancos arrebaM
nhados pela propaganda da ocupação do oeste a fim de abrir
caminho para as ferrrovias e empresas mineradoras, como
ocorreu quando da conquista do oeste norteMamericano.
A maioria dos brasileiros que se deslocou para a Amazônia era composta de nordestinos humildes que, inclusive,
atendiam a apelos do Governo Federal para participarem da
histórica batalha da borracha. Os sobreviventes continuaram
na floresta, constituíram família, mesclaram~se com os índios
e hoje ostentam o biotipo am3zônida.
A Amazônia continua a ser uma área -de atração a gente
desassistida, e não só dos estados do Nordeste brasileiro. Digase de passagem que os nordestinos já não têm espaço em
São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras cidadeS dÕ -sUdeste,
para cuja prosperidade contribuíram as levas de migrantes
que se deslocavam nos chamados paus~de-arara ou até mesmo
a pé.
PodeMse apostar, sem risco de erro, que a grande maioria
dos dois ntilhões de desempregados que vegetam hoje em
São Paulo é constituída de nordestinos que para ali acorreram
a fim de trabalhar na construção civil, na indústria, ilõs laran~
jais e canaViais, como fiZer.ãni setis predecessores nas plantações de café.
A falta de perspectiva de curto e médio prazos na recuperação económica dos País, com suãs repercussões riOs centros
mais desenvolvidos do sudeste, só deixa uma alternativa para
a mão-de~obra desequalificada dos estados nordestinos: a
Amazónia.
Sr. Presidente, não vim a esta tribuna êom o propósito
de defender a ocupação desordenada e a utilização predatória
dos recursos naturais da maior floresta do mundo. Seria lamentável equívoco entender o meu discurso por essa linha de
pensamento. O que pretendo - e estou convicto de que com
a mesma idéia comungam expressivas lideranças do País é Chamar a atenção para a necessidade de adotannos políticas
OOfitliz_entes com as preocupações ambientais do mundo sem
os deixarmos envolver por modismos e pressões írracioiiais,
que resultaram na condenação dos amazônidas a miséria permanente.
-As diretrizes- políticas de um programa de desenvolvimentO sustentável daquela imensa regiãO não podem ser" c-oncebidas em gabinetes, sejam de Brasília, sejam de NOva IorM
que, sejam de TóquiO, sejam, enfim, gabinetes distantes do
conhecimento da realidade do nosso trópico úmido.
Temos que nos mobilizar agora para participarmos como
representantes dos povos da nossa região da ECQ.,92.
É hora de aproveitar a privilegaid_ã_ platéia formada por
6D chefes de Estado e mais de 20 mil participantes vindos
de 170 países para derrubar mitos e impor nova ótica na análise
do problema.
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A EC0-92 é a oportunidade de libertar a _região das
falácias que a perseguem e das algemas que a aprisíOrlam.-- "As opiniõeso falsas.:::.:..- dizia Joseph de_ Maiestre há mais
de 150 anos - se parecem tom a·moeda falsa, que é primefrO
cunhada por grandes criminosos, e depois gasta por pessoas
honestas que perpetuam o crime sem saber o que estão fazendo."
Opiniões· falsas, que antes circulaVam entre anil)ientãlistas românticos e meio quixotescos, foram abraçadas por
famosos ecologistas e renomadas ·associações de proteção à
natureza. Assim, três moedas falsas, emitidas por falsos cientistas, obtiveram livre trânsito entre pessoas honesta:) que as
passam e repassam sem qualquer questionamento. A ptimeirã
diz que a Amazónia é- o pulmão, ou antes, o filtro do mundo.
A segunda alardeia que o desmatamento da floresta é responsável pelo buraco na camada de ozónio. A última afirma a
falta de vocação daquela imensa parcela do território para
qualquer atividade económica.
A hora é agora. Aproveitamos esse fórum privilegiado
não s6 para derrubar os mitos, mas também - e sobretudo
- para dizer o que pensamos de um desenvolvimento ordenado da Amazónia, sem. agressões ao meio ambiente e_ às
populações nativas.

O Sr. Oziel Carneiro- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JONAS PINHEIRO- Concedo o aparte ao nobre
Senador Oziel Carneiro.
O Sr. Oziel Carneiro- Senador Jonas Pinheiro, V. Ex•
discursa dando o_enfoque correto sobre o problema da Amazônia, em relação à Segunda Conferência de Meio Ambiente
e Desenvolvimento a ser realizada no Brasil no próximo ano.
Alguns senadores, ao ouvirem a representação da Amazônia
tratar, neste plenário~ da questão ambiental e do desenvolvimento daquela região, senadores de outras regi~_es é claro,
têm formado uma opinião de que nós estaríamos emocionalmente discutindo o problema, discutindo a questão amazónica. Já foi dito, no entanto, por vários representantes das
unidades da Federação que compõem a Amazónia Legal, que
nós desejamos, exatamente, que se faça a defesa do meio
ambiente, seja na Amazônia, em outra região brasileira~ ou
em qualquer parte do planeta Terra. Não conc.ordamos, e
contra isso reverberamos, com o fato_ de o Brasil, pela sua
sociedade mais riCa·; "ãinc!a nã() _ter desperi3do parã verificar
a importância daquela região. E o que desejamos é exatarhe'Iife
que o Governo brasileiro também nãó_ se feche novamente
em gabinetes, e forinule projetas, OU é-sáeVã- propOSiçõeS,
ou assuma compromiSsos cOm olittas-nações·para inserir_ a
Amazônia no progresso e no desenyolvimento. Eu já díSse
em outra oportunidade - e naquele momento era apenas
especulação de imprensa, hoje já confirmada em determinação do próprio Governo brasileiro, através de SUa Excelência o Senhor Presídente da República, que o Ministro da
Et::óDomia, Fazenda e Planejamento estudasse o problema
do deságio, para que fosse aplicado o mecaniSmo de conversão
da dívida externa em projetas de ecologia. Eu já tinha adiantado naquela oportunidade a minha opiniãO. Com projetas
ecológicos, projetas que defendem as cq~4i_ções_ambientais~
numa análise fria de qUalquer analista de projeto, vai-se verificar que não há rentabilidade sob o ponto_ de _vista económicofinanceiro, mas há grande rentabilidade social em manter o
bem-estar, quer da população locãl, quer da população nacional, quer da população planetária, como querem, agora, esses
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que defendem a ecologia. O mecanismo_ é inadequado. Se
as nações do Primeiro Mundo - e isso deve ser uma tese
que o Brasil deveria levar à EC0-92 --:-Pretendem colaborar
oono-sco quer na tecnologia, quer na ciência e-,-príilCipalmente,
financeiramente, devem fazê-lo através de um fundo sem retorno, num percentual da dívida externa brasileira, porque
só assim eles estarão demonstrando, sinceramente, que desejam preservar a Amazónica, Sem prejuízO- da -ãutOâeterminação dO povo brasileiro sobre o futuro daquela gra~de região.
Na questão do índio fala-se muito, discursa-se muito, fala-se
em proteção ·ao índio, mas a verdade é ·que todo índio que
é aci.dturado, desgraçadamente, passa a ser um marginalizado
da sociedade. E o pior, não é um marginalizado numa grande
metrópole, onde pratica assaltos ou qualquer ilícito penal e
se perde no meio-da multidão, mas o índio até como marginalizado da sociedade o é em caráter excepcional, porque é
em pequenas povoações do interior, onde não tem para onde
fugir. Na verdade, no meu ponto de vista, a política indigenista
está errada. Não passa de demagogia os posicionamentos de
nações que não puderam preservar os seus próprios índios
e agora vêm dar lições a nõs, brasileiros. O discurso de V.
Ex~, s_em nenhuma emoção, está mostrando os caminhos que
o .Governo brasileiro e a sociedade bias.ileira devem seguir
por ocasião da realização da EC0-92. Meus parabéns!
O SR. JONAS PINHEIRO - Nobre Senador Oziel Car·
neiro, recolho o seu aparte com muita atenção e com _muito
ç;uinho, porque vem pelas palavras judiciosas âe V. Ex• que
demonstra amplo conhecimento da questão amazónica.
Agradeço, sinceramente, a V. E~ pelo aparte que me
ofereceu e que, sem dúvida, enriqueceu consideravelmente
este pronunciamento, que ora retoma o seu curso.
Sr. Presidente, preservação não pode ser confundida com
intangibilidade, mas com planejamento, pesquisa e tecnologia.
Impõe-se explorar as diferentes vocações-- agricultura, silvi. cultura, mineração, pecuária, extrativismo, pesca-, respeitando a ,biodiversidade desta que Euclides da Cunha apelidou
de "A Ultima Página do Gênesis".
Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, longe de mim arvorar-me em oráculo do desenvolvimento que estou a defender.
Acredito, porém, ser possível construir um modelo sustentável, que não reproduza equívocos. A Amazônia precisa de
uma estratégia de ocupação.
A Sr Jiíoia Marise - Permite-me V. Ex' um aparte,
nobre Senador JoJlaS P.inheiro?
O SR. JONAS PINHEIRO - Com muita alegria, ouço
V. Er-., Senadora Júnia Marise.
AS~ Júnia Marise- Nobre Senador, ouço o pronunciamento de V. Ex•, abordando, com muifa-sensibilidade e COnhecirilento, a questão da preservação da Amazônia. Sempre e'nteD.di que a questão da Amazônia não está_ circunscrita apenas
ao contexto geográfico daquela região. Ela envolve todos nós,
os estados do Sudeste, do Sul, do Ceniro-Oeste, eD.VOlve,
enfim, toda a Nação, porque, na verdade, a Amazônía pertence ao nosso País e é nossa a responsabilidade de preservá-la,
'desenvolvê-la e dar-lhe condições necesSárias -à sua sobreviveD.Cía~--Li, recentemiehte, éib. algumas publicações-, artigos
que mostravam, exátãoitmte, momentos em que a Amazôrii3.
fQi9bjeto de discussão neste País. Em 1946, o então Presidente
Getúlio V argas, em Manaus·, cõnVocou todos os presidentes
dos países vizinhos à área fronteiriça da Amazônia, para discutir o que fazer para desenvolvê-la e preservá-la.
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Há algum tempo; uma delegação de senadores norte-americanos esteve com o-ex-Presidente José Sarney -hoje, sena-

dor - , oferecendo oito bilhões de dólares de ajuda para a
preservação-da Floresta Amazónica. E agora, mais recentemente, um Senador american<>ameaça fazer uma lei,-no Senado note-americano, de preservação da Floresta Amazónica.
Isso significã o qUê? Que estâríaniOs, quem sabe, hoje ou
amanhã, discutfudo uma lei aprovada no Congresso norte-americano para viger il.O BraSil. Portanto, nobre Senàdor Jonas
Pinheiro, as palavras de V. Ex~, quando discute com seriedade,
com bom senso e c·quilíbrio·,- a questão áa AmaZôriia,- têm
que calar fundo na alma de toda a Nação brasileira, porque
falar em Amazónia é falar na soberania do nosso País. Soberania que todos desejarilos para poder preserVá-la e impedir
que a questão ambiental sirva de biombo para aql,leles ---:
principalmente países estrangeiros - que tentam inVestir na
internacionalização da Amazônia. Eu, que representO Minas
Gerais neste Senado Federal, me incorporo à luta do povo
da Amazónia e às suas lideranças para que possamos estabelecer os melhores caminhos para manter a soberaniaU.a Amazôtiiã-; a soberania do nosso País e a pr-e-serVação do seu des~n
volvimento.
O SR. JONAS PINHEIRO- Nobre Senadora Júnia Marise, em muito- boa hora vem a manifesta SOlidariedade de V.
Ex~, do Centro-Oeste, para com a Amã.zôniã.. Manifestação
de solidariedade que recolho com muito carinho, com muita
atenção. Estou atento a essa luta e conto com o apoio, não
s6 dos amazônidas, não só dos senadores daquela região,
mas também de V. Ex•1 , que constituem a maior expressão
da representatividade nacional. Agradeço sensibilizado a solidariedade manifestada aqui e agora por V. Er, nobre Senadora Júnia Marise.
Para concluir, Sr. Presidente, peço vénia para trã.nsmitir
uma tranqüilizadora -mensagem aos Srs. Senadores americanos.
Em momento algum, caros colegas, ocorre-nos- a idéia
de repetir na Amazônia a experiênCUt" do far west dos Estados
Unidos. Felizmentt.., não temos agui empresários áViaos·por
estender trilhos ferroviários pela floresta. Tampouco tempos
empresários disposte;s a promover a conquista da Amazônia
com caravanas de aventureiros protegidos _por uma-cavalaria
disposta a massacrar tribos indígenas que tentem barrar-lhes
o caminho. Não abrigamos essa vocação colonizadora, que
não encontrou barreira na incorporação dos novos territórios
do oeste norte-americano.
Era o que- tinha a dizer, Sr. PreSidente. (Muito bem!
Palmas;)
· ·
·
·
- ·
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafetelrar= Concedo
a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor. (Pausa.)
S. Er não se encontra no pleriário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Louremberg Nunes
Rocha.
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB- MT:
Pronuncia o seguinte discurso. Sem reVisãO do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil tem m~ntido um precário equilíbrio na relação produção-consumo de energia, com
riscos e comprometimento~ do seu desempenho económico,
com perigo de estagnação da _indústria, de atraso tecnológico
e de efeitos sociais extremamente perversos. No momento
em que a palavra crise associa-se intimamente à nossa política
energética, no momento em que o setor é ameaçado por um
Colapso a curto prazo, é auspiciosa a decisão do Governo
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Federai de destinar Cr$ 7 bilhões e 987 milhões para prosseguimento das obras da hidrelétrica do rio Manso, e Cr$ 2 bilhões
e 282 milhões para a hidrelétrica de Caiabis, ambos no Mato
GroSso. _
-Poderá alguém entende que minha satisfação decorre unicamente do fato de estar sendo beneficiado o Estado que,
honrosamente, tenho a incumbência de aqui representar. Puro
equfvOco! Saúdo a liberação desses recJJrsos com a consciência
de quem há muito vem pugnando por essas obras, especialmente pela retomada dos trabalhos do Aproveitamento Múltiplo de Manso, projeto que não somente prevê a geração
de energia, mas que também contempla o controle das cheias
ria região_de Cuiabá e Várzea Grande, a melhoria do sistema
de saneamento básiCo, a irrigação de 50 mil hectares de terras
férteis e a il?~egação perene, nuill fteChõ -de 250 quilómetros
de- e~tensão! entre Cuiabá e Porto Cercado.
Por tudo isso é que tanto tenho me empenhado, nos
últimos anos, em favor do complexo de Manso; por tudo
isso é que jamais esmoreci nessa luta, mesmo quando a recessão económica e o endividamento externo vieram dificultar
a obtenção de verbas, atrasando cronogramas e reduzindo
o volume de investimentos governamentais.
·Refeti"-b:te, há pouco, aos riscos de colapso no sistema
energét1co._São riscos dolorosamente reais e muito próximos-.
São riscos dos quais a população- que anualmente, no período do horário de verão, adianta os seus relógios p~ua evitar
sobrecarga no sistema energético- tem pleno conhecimento.
São, portanto, riscos incontestes, admitidos pelos governanteS, dada a_precaríssima margem de energia que apura, após
acrobáticas manobras para racionalizar o consumo.
_
É bem verdade que não temos uma política eficiente
de racionalização do consumo e de conservação de energéticos. Essa política, entretanto, se implementada, por si só
pouco valeria, porque a médio e longo prazos teríamos de
gerar maior volume de energia para evitar o estrangulamento
do setor. O aspecto grave da questão energética no Brasil
consiste em que o colapso do sistema foi evitado até agora
não porque· a geraçãõ e a distribuição tenham aumentado
suficientemente, mas porque o consumo manteve-se baixo
em conseqüencia- da reCessão económica. Esta, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, não- -é a sobra de energia que desejamos,
porque implica renunciar ao crescimento económico, porque
implica abdicar do desenvolvimento, porque implica dizer
adeus ao progresso.
A liberação dos recursoso necessários à retomada das
obras da Usina Hidrelétrica de Manso foi uma atitude acertada
e-corajosa. Corajosa porque, em função de uma interpretação
vesga, oblíqua, o setor elétrico passa por ser o vilão do nosso
endividamento, com a cota de 25 por cento dos empréstimos
contraídos aos credores externos; acertada porque, ao permitir
a· continuidade das obras, evita que os investime-ntos anteriOrmente efetuados, por não oferecerem retorno, sejam ainda
paulatinamente depre-ciados.
Há outras razões, como veremos a s~g_l!ir, que justific~m
o prosseguimento dos trabalhos no complexo de Manso. A
começar, como-bem define o próprio nome, pelas funções
múltiplas do projeto, concebido originalmente com a intenção
exdusiva de conter as cheias na bacia do rio Cuiabá, do qual
o rio Manso é afluente. A maior cheia na região, nas últimas
décadas, ocorreu em março de 1974, com uma vazão de 3.060
metros ciíbicos por segundo. A inundação de 12 núl quilómetros quadrados de área urbanizada, com danos em mais de
1.500 imóveis residenciais e comerciais e 7.500 pessoas âesabri-
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gadas, levou o DNOS a estudar a construção de uma barragem_
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de acesso Cuibá~UHE Manso, cot;n_67 quilómetros de extensão

que permitisse controlar as enchentes.
.
(teriaplanagem completa e 76 por cento da pavinientação);
Outras cheias, menos graves, têm-se ~epetido, sempre linha de transmissão com _77 quilômetros de extensão entre
com prejuízos para os moradores e empresários da região. Nobres e Manso e subestação no canteiro de_ obras (concluíEstima-se em oito anos o_período de_reçorrência das cheias das); edificações de apoio (parcialmente construídas); e estramais fortes, e, se em 1982 ocorresse uma cheia idêntica à das de acesso internas (parcialmente concluídas).
de 1974, o prejuízo ficaria em torno de 10 milhões de dólare~.
Excetuados_ os trabalhos de menor porte, este é o estágio
Hoje, com a região mais densame~te ocupada e econom1- em que se encontra a Usina Hidrelétrica de Manso que, não
camente mais desenvolvida, os danos seriam incrivelmente fossem as longas interrupções, poderia estar entrando em opemaiores.
__
____
ração. _Cabe lembrar que a Eletronorte desenvolveu intensos
Os estudos do DNOS, de construção da baiTágem; desen- estudos relacionados com os _efeitos ambientais decorreo_tes
volveram-se em 1975 e l976, qua~do a idéia origiri~!l evoluiu da obra, e obteve em abril de 1988 a licença para instalação,
e resultou no acréscimO de um objetivo ~ecundário, que seria revalidada em abril deste ano. Assim, além submeter à discusa geração de 100 megawatts de energia. Ao longo do tempo, são pública o RIMA - Relatório de Impacto Ambiental,
concluiu-se que, pratlcameinte, sem recursos__a_dicionais, a Hi- naquele mesmo ano, a Eletronorte só iniCiou_ as obr;;ts drelétrica de Manso poderia contribuir para melhorar o siste- fato inédito- após estar devidamente licenciada pelos órgãos
ma de saneamento de Cuiabá e Várzea Grande. De fato, ambientais.
o Sr. Júlio Campos_ Permite-me v. Ex?- um parte?
nas estiagens, o saneamento básico toma-s~ crftiêo naquela
conurbação, porque a pequena vazão dificulta a -diluição dos
efluentes domésticos e industriais lançados. ao rio Cuiabá,
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA - Pois não.
sem qualquer tratamento.
_ . _
Ouço, com todo o prazer, o aparte de V. Ex•, nobre Senador
Com o Aproveitamento Múltiplo de Manso, seria possível Jill:ío Campos. -o Sr. Júlio Campos- Nobre Senador, é uma satisfação
ainda irrigar 50 mil hectares de terras férteis, propíciaS ao
plantio de cana-de-açúcar, arroz, soja e milho. Essas terras .. comparecer neste plenário, no instante em que V. Ex~ ocupa
localizam-senamargemdireitadorioCuiabá,entreosinunicí- a tribuna desta Casa para trazer, em foco, a discussão sobre_
pios de Santo Antônio do Leverger e Barão do Melgaço, o programa energético do Mato Grosso e, em especial, sobre
e atualmente não podem ter irrigação permanente, dada a a hidrelétrica de rio Manso, usina esta de real importância
pequena vazão nas estiagens.
- para o desenvolvimento do nosso estado_. Coube a mim, na
Um último benefício a se usufruir com o Aproveitamento época, como governador do estado, receber, pela primeira
Múltiplo de Manso seria a navegação perene nos 250 quilóme- vez, em Cuiabá, a visita do então Ministro das Minas e Enertros do rio Cuiabá, que vão da Capital até Porto Cercado. gia, o saudado Ministro César Cais, no Governo do emiriente
Atualmente, este trecho só é navegável nos períodos chuvosos, Presidente João Figueiredo, e aSsinamos o primeiro convênio
quando as populações ribeirinhas e mesmo pequenos comer- ·para viabiliar a construção dessa tão importante usina hidreléciantes uitlizam o transporte fluvial para baratear o frete das trica do Centro,-Oeste brasileiro. _Sabemos da carência que
mercadorias ou para a própria locomoção. É interessante no- hoje Mato Grosso tem no campo energético, com um déficit
tar que, uma vez garantida a navegabilidade nesse trech~, de cerca de 250 mil quilowatts. Teremos um verdadeiro caos
o transporte fluvial se viabilizaria da Capital até o rio Paragua1, em termos de desenvolvimento em nosso estado, caso essa
onde o rio Cuaibá desemboca, numa extens~o de 600 quilô- u.sina não seja cqncluída. Infelizmente, no final do Governo
metros.
Samey, essa o1Jra foi iniciada em plena carga. E, para triSteza
Os que conhecem o meu Estado de Mato Grosso, sabem nossa, depois de iniciadas as obras, que ocasionaram uma
que o grande problema que enfrentamos é a distância. Temos . euforia muito grande no meio da comunidade mato-grosse_nse,
grandes produtores e grandes regiões produtoras de soja, en- com a possibilidade da usina hidrelétrica do rio Manso ter
tretanto, hoje, existe um obstâculo muito grande, que é o fi sua conclusão efetivada nos próximós·quatro anos seguintes~
transporte dessa produção, na medida em que a grande distân- e um dos primeiros ato.s do novo GoVerno Federal, o Governo
cia até o Porto de Paranaguá, praticamente, a inviabiliza.
do Presidente Fernando Collor, paralisou essa obra. Há que
Essa" hipótese de aproveitãmento do rio Paraguai significa se ressaltar, de viva voz, e sou testemunho vivo, de que no
um novo alento para os produtores de soja que lá chegam, comício do então candidato à Presidência da República, Fern_ªndo Collor de Me_llo,_ em Cuiabá, o único compromiSso
a cada ano.
Todos esses objetivos, a partir de 1981, tomaram-se se- que Sua Excelência fez com o povo Iria tO-grOss-ense foí:-o de
cundários, quando o Plano Diretor, elaborado por determi- concluir a usina hidrelétrica do riO Manso. Promessa_essa
nação -do Governo do estado, deu prioridade à geração de queestamosaguardandoseucumprimentoeque-temóscerteZa
eletricidade, com meta de 210 megawatts de potência insta- que Se realizará, pois Sua Excelência, há poucos dias, por
lada. O convênio então celebrado previa a participação dos ocasião de uma reunião com a Bancada Federal de Mato
MinistérioS das Minas e Energia e do IõteriOr, bem como GrOsso, voltou a reafii-mar esse compromisso e espero que
do Governo do Estado. O_P_rojeto Básico foi elaborado nos realmente o cumpra. O Ministro da Infra-Estrutura, através
três anos seguinte, e as obras iniciaram-se soiÍlenié e·m março da Eletronorte, recoloca a usina do rio Manso, pois se ela
de 1988, assim mesmo por curto período. Em novembro d? não for concluída, Mato Grosso nãOlerá desenvolvimento,
ano seguinte, por falta de verbas, os trabalhos foram paralt- estará sendo um estado apagado do resto da Feçieração, não
sados.
no sentido de eliminado mas ficará- totalmente às escuras.
Naquele período, foram e~ectitadas ~s séguintes obras: HOje, o nosso estado, depende, exclusivamente, da energia
escavação em_rocha dos canais de desvio a montante e a fornecida por Goiás. Então, neste momento em que V. E~
jusante (parcial}; desmatamento, escavação e aterro compao- _traz à tribuna do Senado o apelo do povo mato-grossense
tado da estrada interna de acesso à barragem (parcial}, estrada _ para o reiníCio dessas obras, quero parabenizá-lo e dizer a
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V. Ex' que conte com a minha solidariedade, espero que
esse seu pronunciarnetito cale pl-ofund3mente o coração das
autoridades do Goverõ:-OFeâerai; para sensibilizá-los por esse
problema que vive Mato Grosso, que é a escuridão por falta
de energia.
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA - Agradeço
ao eminente Senador Júlio Campos, ex-Governado!- de_Mato
Grosso, que conhece, desde o seu Governo, as dificuldades
por que passa o nosso estado. V.Ex• com o seu trabalho,
como parlamentar e como governador, sempre batalhou para
que tivéssemos a solução energética erri Mato_ Grosso, via
Manso, e outras alternativas de miniusinas em todo o estado.
O Sr. Divaldo Suruagy - Permite-me V. Ei' Um aparte?
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA- Com prazer,
ouço o aparte de V. Ex'
O Sr. Divaldo Suruagy- É com alegria que vejo o entusiasmo de V. EXl', que aprendi a admirar quando, juntos,
fomos Deputados Federais, em defender o desenvolvimento
do seu estado. Mas, ao ouvir o aparte do Senador Júlio Campos, este eminente homem público, que tanto fez pela consolidação do desenvolvimento do seu estado, passei a ter uma
preocupação quando S. Ex• afirmou, peremptoriamente, da
tribuna do Senado, ao apartear V. Ex~, que era o único compromisso que o Presidente da República assumia com Mato
Grosso. Portanto, pode ficar certo de que ele não será cumprido, porque o que tudo o Governo diz não se transforma
em realidade. É com tristeza· que traduzo essa minha preocupação. Se foi o único compromisso, Senador Júlio Campos,
V. Ex!' pode perder a esperança, porque ela não se transformará em realidade.
O SR. LOUREMBERG_NUNES ROCHA -Agr~deço a
V. Ex' o aparte, mas eu gostaria de esclarecer que, dentro
desse contingenciamento, já estão liberados, pelo Ministério
da Fazenda Economia, e Planejamento, via Diário Ofidãl;
7 bilhões e 878 milhões de cruzeiros para a continuação" das
obras de Manso. Espero~ para confirmar a regra, que V. EX'
coloca para o Brasil inteiro, que Mato Grosso seja uma exceção.
·· ·
· --Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Usina Hidrelétri~ de
Manso é vital para o Mato Grosso, que hoje depende quase
que totalmente da energia fornecida por Fumas, via Eletronorte. A paralisação das obras não prejudica apenas o desenvolvimento social, mas compromete todo o sistema de produção. Durante sua construção, Manso vai ab.sorver quatro mil
empregos diretos, com reflexos positivos na indústria e comércio locais. Os benefícios maiOres, entretanto, advirão com
a ampliação das terras agricultáveis, com. a intensificação do
transporte fluvial no rio Cuiabá, com a melhoria do sistema
de saneamento básico, com a contenção das cheias e, principalmente, pelo suporte que a hidrelétrica representará para uma
região de intensa atividade agroindustrial.
A evolução do consumo._de ener!P-a no Mato Grosso de 16,3% ao. ano, no -período 1982/89- mostra o potencial
de crescimento da região. As projeçôes da Eletrobrás, para
esta década, indicam uma taxa anual média de 11,5%, o que
deixa antever a vulnerabilidade do atual sistema a curto prazo.
A eletrotermia seria uma solução paliativa e onerosa, além
de submeter o Brasil a uma agravante dependência da matériaprima estrangeira e do contexto geopolítico mundial, com
evidentes danos à sua balança comercial.
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Por pensar assim, e também por acreditar que as oportunidades de progresso não podem ser desperdiçadas, é que
há anos venho defendendo a retomada das obras da Usina
Hidrelétrica de Manso,_empreendimento decisivo para o futuro dO· Mato Grosso. Ao celebrar a liberação dos recursos
destinados ao prosseguimento de tão importante obra, sintome compelido a renovar meus apelos para que o Governo
Federal, por intermédio dos órgãos competentes, de atividades relacionadas com o complexo de Manso e com a Hidrelétrica de Caiabis, garantam a continuidade dos investimentos
até que essas usinas venham a entrar em operação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é hora de perceber que
o Brasil não necessita apenas repensar seu modelo institucional
de suprimento energético, mas também apostar no crescimento económico, que gera empregos, que aumenta a produção, que amplia a arrecadação, que conduz ao progresso.
E hora de nos libertarmos das amarras da recessão económica
e construirmos a vocação empreendedora do nosso povo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O _SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) _:_ Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. (Pausa.)
S. Er. Não se encontra presente.
O Sr. Amazonino Mendes- Si-. Presidente,- peço ·a· palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (EpitáCio Cafeteir~) - Concedo
a palavra ao nobre Senador, na forma do art. 14, inciso VII,
para uma brevíssima comunicação.
O SR. AMAZONINO MENDES (PDC- AM. Para breve
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Senadores, o que me faz vir, neste momento, à tribuna
é uma notícia extremamente triste, uma ocorrência que-desgraçadamente aconteceu no Estado de Rondônia, no dia de
ontem, que vitimou, de forma brutal, três jornalistas. Os três
jornalistas estariam em missão de seus jornais, e foram até
uma região de garimpo tentar trazer esclarecimentos à população, e noticias de procedimentos não corretos por parte· daqueles garimpeiros. Em lá cheg3ndo, foram recebidos à bala,
tendo a jornalista Coeli Mendes sofrido uma perfuração grave
de um projétil no perónio, e já está hospitalizada. Também
sofreram conseqüências desse ato de violência o jOrnalista
Nelson Towmef, o fotógrafo José Paulo Lacerda e ainda Cássia
Caldeira.
De tal sorte, Sr. Presidente, que esse acontecimento lamentável - que ocorreu em área imprópria, em área ilegal,
numa atividade que conspurca a-ação dos amazônidas, sobretudo, como é sabido de todos, com a prática condenável do
uso de mercúrio, trazendo inclusive, problemas graves para
nós que defendemos a região - , tudo isso, em conjunto,
demonstra que o País atravessa, realmente, um momento de
tristeza, de insegurança, de intranqüilidade.
Quero lavrar aqui o meu protesto, e, tenho certeza, a
Casa assim também o fará. Espero que as autoridades compe· tentes não deixem que esse acontecimento passe impunemen-

tê.

O SR. PRESIDENTE (Epitádo Cafeteira) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar.
O SR. RUY BARCELAR (PMDB - BA. - Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Sra. Senadora e Srs. Senadores, de início, meus eminentes
pares, quero abrir um parêntese neste meu pronunciamento
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o

para feÍicitar Senador Epitácio Cafeteira, -que hofe ·ocupa
a cadeira de Presidente do Senado Federal, e está ficando
mais jovem, para alegria de todos nós.
_
Receba meus parabéns, eminente SenadOr EpitáClo-Citfe~
teira, também em nome dos Senadores Pedro Simon_ e Garibaldi Alves Filho, enfim, de todos os senador~"s __com assento
nesta Cãsa, que parabenizam V. Ex•, Sr. Presidente.
Dando prosseguimento ao meu pronunciantent<?,_:_quero
dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, a partir de 17
de julho, perde força o Protocolo de Entendimentos- assinado em janeiro deste ano entre o Departamento de Abastecimento e Preços, do Ministéfio.da Economia, Fazenda PfanejamentO; o Departamento "de Minas e Metalurgia, do Ministério da Infra-Estrutura, e três siderúrgicas estatais, UsirilinaS,
Cosipa e CSN - que mantém em vigor o sistema de preços
CIP-Uniforme para os aços planos.
Caso esse Protocolo de Entendimentos não seja consolidado, imediatamente, em um outro instrumento jurfdico mais
duradouro, os pólos industrias metal-mecânicos do Nordeste,
do Norte e também do Sul serão inviabilizados. _ __
Para se ter uma idéia aproximãda da gravida~e de um
tal impacto na situação socio-econô_mica dessas r_~giões,_ basta
dizer que essas indústrias empregam hoje, no Norte e Nordeste, diretamente, mais ou menos 100 mil trabalhadores.
Além disso, geram, anualmente, cerca de 150 milhões de dólares em tributos de diversas naturezas.
-O sistema de preços CIF-Uniforme para os aços planos
é uma antiga conquista, que veio com a Resolução n9 2, do
Consider (Conselho Nacional de Siderurgia e Não Ferrosos),
em 1968. Esse sistema assegurou equilíbrio de preços~ beneficiando as regiões não produtoras desses insumos básicos (Norte, Nordeste e Sul), graças a um mecanismo compensatório
na tarifa de fretes, suportado exclusivamente pelos usuários
consumidores nacionais. Assim, é de se ressaltar, o sistema
não representava qualquer dispêndio do setor público (subsídio) ou incentiVos de natureZa ffn-a:iJ.Ceira ou fiscaL
Graças ao sistema CIF-Uniforme, puderam ser instaladas, nestes últimos 22 anos, importantes indústrias metal-me:.
cânicas na Região Nordeste, como também na Região SuL
No entanto, em 8 de novembro do ano pasSado, sem
qualquer audiência piévia de lideranças políticas e empresariais, o Governo Federal, através da Portaria Interministerial n!> 670, extinguiu esse sistema de preços. Foi então que
a União das Lideranças Empresariais e Políticas do Norte
e do Nordeste, e de algumas do Sul, obteve o Protocolo de
Entendimentos que modificou a base de cálculo do frete paraformação do preço CIP. Assim, evitou-se, momentaneamente, a explosão do preço do aço para o Nordeste, que teria
de um momento para outro um aumento de cerca de 30 por
cento.
Mas a Portaria n9 670 permanece em vigÓr, representando
um sério risco para a nossa região.
O que desejamos é a imediata obtenção de um consenso
entre Governo e líderes empresariais e polític-os, para que
esta situação seja contornada sem danos para o. Brasil como
um todo. Acreditamos que a manutenção do status quo por
mais dois anos _seja o ideal, para que, até lá, se chegue a
uma decisão que agr~de a todas as partes envolvidas.
Sr. Presidente e Srs. Senadores e Sra. Senadora, o perigo,
que ronda as indústrias metal-mecânicas do Nordeste, como
também do Sul -lá instaladas dentro de uma decisão nacional
de descentralizar sua indústria - não se limita ao mfi do
Protocolo de Entendimentos. Duas novas amea-ças se_ ã.proxiM
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nram. A primeira delas vem com o processo de privatização
da Usiminas, que deve ser desencadeado a partir de setembro
deste ano.
Ficando a siderúrgica de Minas Gerais em mãos de parti~-
culares, em tese, será reduzido o poder do Governo em deter~
minar certas medidas de elevado alcance socio-econômico,
·
como o Sfsiema de preços CIF-Uniforme.
- ~-Além disso, temos também, prevista para-março do próximo ano, a liberaçãcr total dos preços do aço.
Mas os nordestinos e os nortistas, bem como os sulistas,
uilidos, já trabalham na busca de soluções para os problemas
que certamente decorrerão dessas duas medidas.
O Sr. Pedro Simon - Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Ruy Bacelar?
O SR. RUY BACELAR- Ouço o aparte do nobre Senador.
()Si-. Pedro Sioion- Mais uma vez, vejo V. Ex~ apresentando uma exposição sigriificativa sobre esse asSUnfó da maior
profundidade. Tem absoluta razão V. Ex~ Hoje, as íildústrias
de açõs Pia-nos exisTentes na B3hia, -no -Nordeste, e lá no
Rio Grande do Sul, só existem absolutamente por causa do
preço CIF do aço. Só a minha cldaâe, "Caxias do_ Sul, tem
cerca de 20 mil trabalhadores na indústria autoMmecãnica.
Não tenho nenhuma dúvida de que ist_o nasceu, PrOgrediU
e creSceu pOi Causa dessa decisão de-- urri-- preço unitário do
aço- em todo o Brasil. Pode-riam apãrecer -alguriS -dos chamados
liberais do modernismo e dizer que isso tem que tenninar,
que isso é protecionisrilo, que o preço do aço tem que ser
um, que quem -é competente que se estabeleça e quem não
é competente que não se estabeleça. Ora, em primeiro lugar,
não se podem mudar as regras no meio do jogo. Diz bem
V. Ex•, desde 1968, as indústrias que se instalaram, que se
duplicaram e ampliaram as suas instalações tiveram por base
essa de.Çis_ão: o preço do aço plano é unitário no Brasil inteiro.
Poder-se-ia dizer que isso é uma injustiça, porque- vai contra
as i'egras de mercado. Mas será que as regras de mercado
é só haver indústria transformadora do aço em São ·Paulo,
ou no Espírito S~nto, ou __em Minas Gerais? S.er~ que isso
que está acOntecendo hoje de termos indústria de transformação do aço pelo Brasil afora não faz parte da estratégia
necessária ao desenvolvimentà uniformiZado do País? E essas
iD.dústrias de aço, essas de mineração nasceram como? Nasceram com o subsídio do Governo. No caso, diz bem V. Ex'-;não é o Governo: é 'O çonsumidor que vai pagar o preço
final; ele paga Um preço final unificado, para que uma indústria
de carrOCeria na cidade de Caxias do Sul possa concorrer
com uma indústria de carroceria na cidade de _São Paulo;
porque, caso contrário, isso seria absolutamente inviável. Custo a c~e!_ que se queira terminar com isso, da maneira· mais
fria e absurda, por ter milhares e milhares de empregados
no Nordeste e lá no Rio Grande do S_uL Quero trJIZer mais
unia vez a min~hâ solidáfi~dade a V. "Ex~- AS ·pessoas riãO eStão
dando atenção a esta realidade, porque iSse aco-rdO queTOi
feiló empurroU 6 prOblema com a barriga. Na verdade, ainda
não temos o preço unifóimizado, pOfque- esse- Protocolo de
Intenções firmado adiou o problema. Mas diz bem V- Ex•:
estamos à mercê de alguém lá no Ministério~- que, lá pelas
tantas, quando acordamos numa segunda-fe1ia; diZ que-a-portaria vai entrar em vigor. Eu dou_ a minha integral solidariedade a V.-Ex~ nesSe--pronunciamento. No Rio Grande do
Sul, os empresários, trabalhadores e sindicatos de trabalhadores da indústria transforriiádora do aço têm a mesma preocuo
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pação de V. Ex~ Se cair a portaria que garante o preço unifor~
m.iiãdo do aço,- essas indústrias não terão como se manter,
e será realmente um_ _gesastre para aquelas regiões. Dou-lhe
meu apoio nesse proil.unciamento-. E quero crer que esse é
daqueles pronunciamentos, nobre Senador, que o Líder do
GoverfiCYtleveria, poderia receber. Eu faria um apelo a V.
EX• no-sentido de que desse uma cópia do seu pronunciamento
ao Líder Marco Maciel, para que S. Ex~ traga uma palavra
do Governo que nós tranqünize ou, pelo menos, que esclareça
0

o que está havendo com relação ao futuro dessa questão.
Meus cumprimentos a V. Ex~ pelo oportuno pronunciamento.
O SR. RUY BACELAR - Incorporo, com muita satisfação; o seu aparte ao meu pronunciamento, nobre Senador
Pedro Simon. V. Ex• tem toda a razão: se cair esse Protocolo
de Entendimento no dia 17 de julho, o que vamos veríficar
no Brasil é uma maior concentração da riqueza em São Paulo,
Minas Gerais e EspírítO Santo, em prejuízo do Brasil como
um todo._Mas acho que nem os representantes de São Paulo,
Minas Gerais ou Espírito Santo desejam que o_Brasil cresça
somente naquelas áreas. Acredito que é um problema não
s6 do Norte, Nordeste, mas também do Sul do País, é um
problema de todo o Brasil que quer acabar com disparidades
interpessóal como intetwregionais, para que o Brasil possa
ser a grande potência de nossos sonhos.
_
Acredito que os líderes dos partidos que apóiam o Gow __
vemo nesta Casa, por certo, ouvirão esse nosso pronunciaw
menta e irão também se associar a todos_ nós, no sentido
de que se encontrem meios para que o preço CIF do aço
plano continue em todos os _recantos do BrasiL
O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Permite V. Ex' um
aparte?
O SR. RUY BACELAR -Com prazer, eminente Senador
Cid Sabóia de Carvalho.
..
.. .
. ... _
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Senador Ruy Bacelar,
como bem salientou o nosso Companheiro, Senador Pedro
Simon, o tema- queoV. Ex~ traz à tribuna é da maior imporw
tânda. -Há cerca de dez dias eu também me pronunciei da
tribuna do Senado, pela Liderança do PMDB, exatamente
a respeito dessa sua preocupação-.-Naquela oportunidade mostrava--a vantagem do preço CIF uniforme e lamentava que
a desregulamentação do Ministério da Infra-EstrutUra fosse
atingir esse ponto de tanta importância para- O Norte e Nordeste do País. Porque somente este sistema do Preço CIF
uniforme poderia garantir;-- como ainda vem garantindo, a
possibilidade da existência da indústria metal-mecânica na
Bahia, no Ceará, no Maranhão, no PiauCem Pernambuco,
etc., exatamente porque não temos uma produtora de aços
planos, não temos, evidentemente, aquela indústria que trabalhe com o minéiio- bruto e venha a transform_áwlo _na folha
plana de aço para as necessidades das mais diversas indústrias.
O GoVernõ loCalizou essas empresas, essa iildústria de tanta
importância, exatamente em determinados estadós que ficarão
privilegiados com a destituição dessa possibilidade de um preço- CIF uniforme para o aço plano. Não quero interromper
muito V. Ex• Quero apenas trazer o meu apoio, dizer a V.
Ex• que outros -colegas seus já têm se prOnunCiado tanlbém
sobre a mesma matéria e aqui eu já falara como Líder do
PMDB, levando esse mesmo apelo que hoje V. Ex• renova.
Apelo que ficou bem consubstanciado quando o Senador Pedro Simon lembrou a necessidade do texto do seu discurso
ser intimamente conhecido pelo Líder Marco Macier, pOrque
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não ê viável que se pretenda, no Brasil, levar ao des_emprego
maiS de_lOO mil pessoas, que são ·aqueles operários que trabalham nessas indústrias na Bahia, no· Ceará, no Maranhão,
na Paraíba, etc. Meus parabéns a V. Ex~ Desculpe a interrupção, mas eu não poderia deixar de dizer a V. Ex~ que já
estava solidário, previamente, com sua pjilavra, porque inclusive já participara de reunião no Miriistêrio da Economia,
com a Secretária Dorothéia Werneck, que nos mandou aqueles técnicoS- aqueleS!-, tanto do Ministério da Economia,
corno do Ministério ·da Infra-Estrutura aqueles que sabem
tudo, de detalhes, todas a minudências, as minúcias, mas não
têm a visão- necessária para compreender a mensagem e o
discuros de V. Ex~
Er-a o que tinha a dizer.
, O SR. RUY BACELAR- Incorporo, da mesma maneira,
o seu aparte ao meu pronunciamento, Senador Cid Sabóia
de C~rvalho. O .ceará será-uma das vítimas, com desemprego
de milhares e milhares de trabalhadores que vivem em função
dessas indústrias.
- -É de se perguntar, Sr. PreSidente, o que seria dos estados
brasileiros que não tivessem uma refinaria de petróleo e que
o preço dos_ combustíveis, do óleo diesel, da gasolina e do
álcool, não fosse um preço uniforme para todo o Brasil. Não
ten~o dúvida de que a Bahia cresceria, assim como São Paulo,
111:as os estados sem refinaria ficariam numa situação- desprivilegiada.
Dando pr_osseguimento, Sr. Presidente, quero dizer que
todOs nós que estamos sentindo na carne esses problemas,
estamos unidos e já estamos trabalhando na busca de soluções
para os problemas que certamente decorrerão dessas duas
medidas. Acreditamos que se houver boa vontade por parte
dos organismos estatais que atuam no setor, chegaremos a
bom termo.
__Estamos conscient~s da gravidade da situação.
Está em jogo não :apenas a manutenção do emprego de
cem mil trabalhadores, mas também a existência de um parque
industrial cuja implantação exigiu muitos Sacrifícios. Acilna
de tudo, está em jogo todo o processo de industrialização
do Nordeste e do Norte do Brasil.
Deve ser levado em consideração ainda o fato de o P·aís
estar viven~o um processo recessivo muito acentuado, que
gera apenas desemprego e angústia.
A solução para o problema tem que ser encontrada e
etn breve.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
Durante o discurso do Ruy Bacelar, o Sr. Epitácio
Cafeteira, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Dirceu Carneiro, ]P Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --=: Concedo a
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. (Pausa.)
S. Ex~ não está preSente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Teotónio Vilela
Filho. (Pausa.)
S. Ex' não está presente'.
_
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça. (Pausa.)
S. Ex~ não está--presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando. (Pausa.)
S. Ex~_ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
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O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB - RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) ---:~r. Pre_sidente,
Srs. Senadores, temos feito, nesta -casa, vários pronunciamentos a respeito do problema da Amazônia. Dissemos,_até,
na Comiss.ão EC0-92, presidída pelo nobre Senador Coutmho
Jorge quando aqui esteve a Presidenta do lbama, junto _com
o seu'staff, que a EC0-92 estaria se_ndo feita para se criticar
a Amazônia. O objetivo maior era traçar rumos para o desenvolvimento da região amazônica, e o resto era só uma falá.t:ia.

A propósito, o Jornal do Brasil de ontem traz a fala
do Sr. Ministro da Justiça, quando S. E~ foi depor na Comissão Parlamentar de Inquérito da Amazônia, na Cãmara Federal, em matéria cujo título diz: "Passarinho Q.enuncia que
missões religiosas são ameaça à Amazônia''. Do Correi() Braziliense lemos: .. Amazónia sob pressão e ameaça estrangeira".
"Passarinho denuncia ameaça à Amazônia."
O que vimos ta_mbéiU, Sr. Presidente, Srs. Senado~e~,
é o Governo brasileiro agachado diante do Governo ª-~élJ
cano. Uma reportagem da Folha de S. Paulo diz que: "O
Presidente Collor, atendendo ecologistas americanos, faz mais
um decreto proibindo que se dêem incentivos para -õ- desenvolvimento da Amazônia."
Ternos, nesta Casa, procurado chamar a atenção do Governo Federal para o perigo que corre o desenvolvimento
daquela região. E, mais uma vez, as nossas palavras são confirmadas pelo Ministro da Justiça, q-uando fala na_ soberania
restritiva.
Cita o Presidente François· Mitterand, cita o Pr_eside~te
Mikhail Gorbachev, quando afirmam, em palestras feitas·naEuropa, que a Amazônia é- um património da Humanida~e,
que a Amazônia precisa ter a soberania restritiva. O que
vemos é que o Governo brasileiro, surdo e mudo, atende
a organismos ínternacionais; sem ouvir nem aqueles que representam a região amazônicã., muito menos o Congres-SCfNacional.
·
Estão entregando, em nome de recursos para o desenvolvimento desta Nação, um pedaço do Brasil. O Governo b_rasileiro, de cócoras_, diz que recebeu um ·~carão':_do Presidente
Bush, que reclamou, dizendo que estão dilapidando a região
amazónica, que aqueles que ali habitam estão destruin:d~ o
meio ambiente. E, para vergonha nossa, o Governo brasileiro
fica de cócoras.
____ _
Diz ainda o jornal:
"0 Governo, atendendo às ponderações do Governo.
americano, de sociedades americanas de defesa do
meio ambiente, assina um decreto beneficiando aquelas
considerações e prejudicando muitos brasileiros - 17
milhões de pessoas - que mõrim na Amazônia para
dar satisfação a entidades internacionais-, que têm_ como
representante nesta Nação o Sr. Lutz~nberg, que nada
faz a não ser entregar esta Nação a organismos internacionais, com interesses escusas, prinéipalnlente aqui
na Amazónia."
O Sr. Coutinho Jorge-
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Permite~me

V.

Ex~

um aparte?

O Sr. Coutinho Jorge- Ilustre Senador Ronaldo Aragão,

\l: Exa, na tribuna deste Senado, discute um tema importantíssimo pará b Brasif e mostra, de forma muito clara, que
a Amazônia é, evidentemente, alvo da preocupação internacional, mas eu acrescentaria, alvo da cobiça internacional.
V. Ex~ se refere ao novo conceito de soberania, não àqUela
soberariia total, ple:rla, mas se fala hoje de uma soberania
limitada, restritiva, e V. Ex~ lembrou que presidentes de várias
naç.ões, corno o norte-americano, George Bush, e o francês,
François Miterrand- para dar dois exemplos -já se referi-raro de forma clara, em váriQs conclay_e:~ mun_diais, que a
soberania hoje no mundo deve -estiif _limitada_ e respeitando
os interesses das grandes nações. Temos um exemplo claro,
exatamente o que ocorreu recentemente no Oriente Médio.
Mas, para nós, as insinuaÇões desse Chefe de Estado indicam
que há uma trama internacional com vistas a intervir, de forma
direta ou indireta, na soberania brasileira, no que diz respeito
a nossa grande Amazônia, rica, de recursos naturais imensos~ com potencialidades em escala planetária. E, hoje, verificamos
que parte da decisão que o Presidente Collor tomou,_ao baixar _
o decreto a que V. Ex~ se refere, de proibir na floresta amazónica,- em especial, a implantação de novoR projetas pecuários,
estimulados por incentivos fiscais, mostra que o Govemo-brasileito, também, até agora, não definiu para a Amazónia uma
política clara, não definiu um plano global regional. E temos
a Sudam, um órgão de desenvolvimento regional, omissa em
relação a este assunto relevante. Vou só dar um exemplo
a V. Ex~: de que tudo isso seria resolvido, a nível de Brasil,
e frente às-Nações do mundo, se a Amazónia tivesse o que
se chama, tecnicamente, de um_ zoneamento económico, eco_;
lógico implantado. Se tivéssemos isso, poderíamos, tranqüilamente, definir as áreas de preservação, as áreas de floresta,
as _áreas indígenas, as áreas em que pudéssemos implantar
projetas de minei"3çãó-~ de pecuária, de acordo com a aptidão
da área realmente amazónica, que se presta a esse tipo de
atividades diferenciadas. Portanto, por falta de um zoneamento básico, que defina onde se pode fazer diferentes tipos
de investimentos, e pai' falta de uma política global, de um
planejamento global, é que o Presidente Fernando Collor
de Mello, para atender às pressões internacionais, é obrigado
a baixar um decreto dizendo que não pode se implantar projetas pecuádos na Amazônia, com incentivos fiscais, reconhecendo que, de certa forma, a área- da Amazônia é apta a
esse tipo de investimento. Há outras teses em que concordamos: que não se pode derrubar a floresta; é natural. Isso
deve ser realmente impedido. Mas, isso ocorre por aus-ência
de uma política c~ara, de um plano de desenvolvimen(o regional e, sobretudo, de um zoneamentO económico e ecológico.
E o Go_verno, na tentativa de se justificar perante a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente a EC0:-92, pretende,
de forma precipitada, tomar uma série-de decisões como essa.
O pronunciamento de V. Ex• é um alerta, primeiro em relação
ao enfoque mundial, que as grandes potências estão dando
em relação à Amazônia, de soberania limitada, que nós devemÇ>s repudiar rigorosamente, e depois, em relação à omissão
do Governo Federal em definir políticas claras, baseadas num
zoneamento ecológico fundamental, para qualquer processo
de tomada de decisão, que veja a Amazônia como uma região
viável, que é a solução nacional, que precisa ser dinamizada
em favor não só das populações que aí vivem, mas em favor
do Brasil. Parabenizo a oportunidade do pronunciamento de

O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço V. EX' com milito
__ V.Ex•.
prazer.

··-
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OSR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço a V. Ex•, Senador Coutinho Jorge, conhecedor da problemática da Amazónia, homem que já foi prefeito de Belém e conhece muito
bem, conhece ln loco esse problema. E disse muito bem V.
E~ no seu- aparte- que -o- Presidente Fernando Collor está
interessado em agradar as entidades internacionaiS, atendendo
as suas pressões em detrimento do povo brasileiro. Surge
aí uma pergunta: O Presidente Fernando Collor é Presidente
do Brasil, com a responsabilidade de dirigir eSfã- Nação, ou
é presidente que vem em nome de entidades internacionais?
Senador Coutinho Jorge, a situação hoje da Amazônia,
com esse tipo de procedimento é perigOsa:
Quero aqui parabenizar-o MiniStiO Jarbas Passarinho
que, com coragem, faz uma denúncia, a esse respeito, confor~
me artigo publicado no Correio Braziliense:
AMAZÓNIA SOB PRESSÃO
E AMEAÇA ESTRANGEIRAS

O Ministro da Justiça, Jarbas Pasarinho, admitiu ontem que o Brasil está diante de uma ameaça de internacionalização da Amazónia, embora tenha afirmado que ainda não há uma estratégia mundial que coloque em risco
a soberania brasileira na região. Ao depor durante mais
de três horas na Comissão Parlamentar de Inquérito (CP!)
da Câmara dos Deputados que apura denúncias de tentativas de internacionalização da Amazónia,-Passarinho
mostrou que há duas vertentes de atuação de entidades
de países do Primeiro Mundo na região: a que se proclama
como protetora dos índios e a que prega a preservação
da Amazônia como "pulmão do mundo". O ministro
da Justiça disse que não se admitirá que o Brasil seja
julgado como réu na Conferência Mundial do Meio Ambiente em 1992. E criticou também a conversão da dívida
externa em investimentos ecológicos, por achar que isso
possa representar uma ameaça à soberania nacional.
É evidente que S. Ex~ nào pOdeiüi di.Ze"r de outra marieira,
mas já está sentirido a ameaça -que pa:ira--C:Oiitra a Região
Amazónica, com a conivência do Presidente da República.
Há uma dissonância entre o Ministério da Justiça e o Palácio
do Planalto.
O Sr. Antônio Mariz- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. RONALDO ARJ\.GÃO-- Ouço V. Exi, Senador
Antonio Mariz.
O Sr. Antônio Mariz- V. Ex• faz a autêntica denúncia
de fatos de suma gravidade _que preocupam não só a representação da Região Ariülzóníca; mas o País inteiro~ e pOder-se-ía
mesmo considerar que a questão da soberania restrita não
afetaria Some-rite o Norte do País, inas o próprio País. Quando
se rememora a viagem do Senhor Presidente da R~;:pública
aos Estados Unidos e as condições que lhe foram inipOStas,
a solicitude com que o Governo brasileiro procurou atender
a essas pressões, no que diz respeito -à negociã.ção da dívida
externa à suspensão da proteção ao mercado de informática,
ao Código de Propriedade Industrial, quando o Governo acei~
ta essas impOsiÇões·, independente da análise que se faça de
cada tema, em particular, realmente o Brasil deve se colocar
em sobressalto diante da ameaça que pesa sobre a sua própria
soberania. Acrescento aos fatos que V. Ex• relata também
o noticiário de hoje, segundo o qual o Governo da República
teria ·remetido à reunião dos 7 grandes, a reunião dos países
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ricos, prOjetas que deveriam_ ser submetidos ao seu crivo para
obter desses países financiamentõ pa-ra a pre-servação da Amazónia. Certamente a proteção do meio ambiente deve constar
das nossas preocupações. Deve ser um dos objetivos do Governo Federal defender os ecossistemas regionais, defender
a natureza. Esta é uma preocupação contemporânea da humanidade à qual, evidentemente, nos associamos. Mas V. Ex~
tem toda a razão quando denuncia a política submissa, a política de renúncia a prerrogativas que são próprias da soberania.
Quando V. Ex• acentua esses aspectos tem inteira razão, e
com V. Ex~ nós nos solidarizamos. O País tem que defender
o seu território; tem que defender as suas pre-rrogativas de
Nação independente e soberana entre as nações, e por isso
mesmo não pode condicionar as suas políticas a imposições,
venham elas de onde vierem.
O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço a V. Ex•, Sena·
dor Antônio Mariz. E veja V. Ex•, hoje querem eritregar
a Amazônia. E amanhã? Hoje dão a Amazónia como gar!lntia_
a empréstimOs internacionais, dão garantia para um suposto
empréstimo para o desenvolvimento nacional. E amanhã? Vão
entregar o quê? Agradeço o aparte substancioso de V. E~
Continuarei a ler o que diz o Correio Braziliense a respeito
do depoimento do Ministro Jarbas Passarinho, na CPI na
Câmara dos Deputados.
"Segundo o ministro, a prote-ção aos índios e a preservação da Amazónia como "pulmão do mundo", são as
duas vertentes de atuação de entidades de países do Primeiro Mundo no sentido de investir na internacíonãli~
zaçáo da região. Ele citou, como uma das formas de
ação direta, as missões religiosas que realizam trabalhos,
principalmente, nas áreas da Amazónia mais ricãs em
minérios."
_Apontou ainda o-MinistrO Jarbas Passarinho a existência
de missionários com aparelhos de iàentificaÇãO -de minerais
no solo, (magnetómetro) IJamão, "ao invés de uma Bíblia,"
além dO grande número de aeroportos clandeStinos ·encon- trados em reservaS indígenas.
- A defesa do índio também é outra balela, assim como
õs chamados missiOnários, que estão aqui coni contador Gei-ger em toda a Amazónia, identificando minério e falando
na soberania restritiva.
"O ministro da Justiça apresentou como uma das provas do interesse internaciói13l na Amazônia, um relatório
atribuído ao Conselho Mundial das Igrejas Cristãs, de
1981, que define a regiãO OOnio ''um Património da Humanidade" e que por isso, nenhum país tem total soberania
sobre a área. E, ainda, sugere aos países d~ Primeiro
Muri.do que tentem impedir a construção de estradas,
barragens, entre outras coisas, visando manter a fauna
e a flora em seu estado natural. O ministro considerou
"chocante·s" as sugestões do documento.
Balela, "Pulmão da Terra, isso é balela", afirmou
Passarinho, após citar jornais estrangei~os que -defendem
a preservação da região como maior fornecedor de oxigênio do mundo."
Todos os jornais de ontem, daqui de Brasília e do Sul
do País, trazem essas considerações feitãs por S. Ex~ o Ministro
da Justiça com respeito , internacionalização da Amazónia,
e sobre o decreto que, ontem, o Presidente Collor assinou
confirmando o que disse S._Ex• o Ministro Jarbas_ Passarinho
na Comissão, de que o Governo se vendeu a organismos inter-
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nacionais_._Diz ainda um artigo de jornal que o __ Presidente
Bush teria passado um "carão ..-no Presidente da República.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, onde estamos? Que
país é este?
Portanto, fica, a-qui, o hosso. a_le_rta, mais uma vez, a

--- -A sociedade brasileira despertou para a necessidade de
pressionar os governantes no sentido de fazê-los agir i'apida~ente em defesa da preservação dos nossos imensos recursos
naturais, e a Constituição Federal estabeleceu uma série de
dispositivos Sobre cf assurito, ifupondo ao Poder Público e
esta Casa para a grave situação em que se encontra hoje, , à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
de perigo iminente a Região Amazónica.
_
_preSentes ·e fUtUras ·gerações.
_
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.-(Muito bemt)
A recuperação, a manutenção e a proteção do meio ambiente devem merecer atenção especial de todos nós, e não
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Cõncecto_"
temos o direitó de dilapidar o imenso e incalculável património
palavra ao nobre Senador Nelso_I! Carrieiró.
herdado dos nossos.
_
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia
Pr"ecisaiD.os conclli3.r as políticas de desenvolVimen-io_com
o seguinte discurso.):---- Sr. Pre&ident~, Srs. S~nadO.fe~~ em
a preservação do meio atil,biente, promovendo a valorização
recente reportagem, o Jornal do _Brasil publicou matéria capaz
do homem--e- assegurando-lhe plenas condições de sobrevide tocar a sensibiJidade _não só _çl_o_s _cariocas, mas de todos
vência, com-um justo e·perfeitO aproveitamen-to das potenciaos brasileirps. Trata-se do estado em que-se,incontre~: 6 Pálácio
lidades locais e regionais. o- desenvolvimento pode muito bem
do Barão do Amparo, construído em Vassouras há 105 ano~.
conviver com a natureza através de técnicas inovadoras de
De estilo neoclássico, 'erguido em meio a um parque de
utilização de recu-rsos naturais qtie preservem os ecossistemas.
árvores hoje centenárias, esse casarão, junta:meDfe com o· préO grande desafio hoje é oQter recursos financeirOs para
dio da prefeitüra e o da Igreja Matriz de N .- ~'~ªaConcêlÇàõ,
a iniplementáção de um progralna raciOnal de conservação
compõe um conjunto arquitetónico _único, regiStf<Y·de--·urn.a
e recuperaÇão das áreã.s ambientais.
époCa de opulência que a Cultura do café plantou naqúêia
E, nesse sentido, apresentei nesta CasO:t"o Projeto_de Lei
aprazível cidade carioca.
_
_
__
n'72/91, que cria os Bônl1S para Proteção Ambiental- BPA,
Hoje, o Palácio do Barão do-Amparo ~peae sOcorro.
com a finalidade de proporCio-riar a porte -adiciOrial ·ae recursos
Ameaça ruir. E ruirá, se não se proceder o urgente trabalho
ao Fundo Nacional de Meio Ambiente, inStitUído pela Lei
de restauração das estruturas, prédio e instalações.
n• 7.797, de 10 de julho de 1989, com a captaÇão de recursos
Sr~ Presidente, a Fundação Severino Sombra, mantenepara õ desenvolvimento de projetes que visem à rri6lhor_ia
dora das_ faculdades e do hospital que abrigam quatro mil
da qualidade ambiental.
estudantes em Vassouras, alimenta um sonho: re.staurar o
O projetO apreseiitãdo prevê a conversão de t.ítlllos da
velho casarão e transformá-lo em reitoria da futUra Univer- · dívida externa em aç-õe_s d~ eqtpresas desestatizadas e investisidade de Vassouras.
.
_
_
_
-mentos em áreaS'e-setbres determinados, sem sacrifício adicioDiante de projeto de tamanha envergadura, do qual sou -nal im~c!iato ao eráriO-público- e- setn a adoção de medidas
ardoroso defensor, faço um duplo apelo. O primeiro, ao GoinflaciOiiárfas.
verno Federal e Estadual. no sentido de destinar recursos
O projeto abriga um conjuiitri
pióvidências factíveis
para essa histó.rica obra. O Segunao, à fa:inm3 AVelinO, para
que beneficiarãO a todas as paites envolvidas no problema,
que, entendendo a _importância da preserVação 4a. m_e:mQti.a
ampliando o leque de recursos d.estinados ã pieseiV3.Ção do
da cidade, não se curve ante as tentações Qe t"ra~sJ~n:.rr!_ar ~sse
_meio ambiente, de modo a oferecer ao homem a_ assiStência·
património cultural em empreendimento im_Qbiliári_o.
e a orientação de que ele precisa.
O destino do P<:!.l&qio~ do Barão do .A{nparo inte_ressa a
Somente dessa forma conseguiremos o aproveitamento
todos os brasileiros amantes da cultura; sabedores__ de __ que
racional dos recursos naturais e a valorização do ser humano
o nosso hoje é o resultado da soma de muitos_ cintcio.s", do
pertencente ·a esses ecossistemas, preservando também os vasangue, suor e lágrimas de hómens que, enfrentando o descolo;res culturais de cada região.
nhecido, aplainaram caminhos, abriram trilhas;--oonsrrulram___
Mais do que nunca, precisamos moStrar ao mundo a nossa
_
.
. ... ,
-preocupação com o meio ambiente e o nosso intereSse em
o presente, alicerce do futuro.
Essa passagem deixa registres, memória que fala às gerapreservar os fabulosos recursos naturais, principãlmente na
ções vindouras do sonho dos_antepassados. Marca qu~ revela _Região Amazónica.
.
. ___ . _ _
_
não só o que os homen_s fo~m, mas, t~mbém, o que quiseram
A_Fundação _União Nacional em.D~fes~_ çla Ecologia ser.
--p'UNDE- pioneira no trabalho de educaçà.O am,bierital, re0 Palácio do BarãO do AmParo é- um-a--dessas-marcas: ~-piesenhuldo uma entidade sem fins lucrativos, tem desenPreservêmo-la.
.-.~--. ~.-.c_
vo~vido um excelente trabalho, e. terp um.a mar~nt~ particiEra o que tinha a dizer. (Müfio -bem!f"
·paÇ.ão cívica na defesa da utilização raç~onal dos recu~os na~u
rais, procurando criar_1,.1ma consçiêQc_ia eçológica_º-_o_povo bi'aO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} ---' Cdntedo a
sileiro.
. _.
palavra ao- nobre Senador Carlos De' Carli.
.,Muitos frutos têm-sidO c:oJhidos e tenho Certeza, Sr. Presidente e Srs. Sen.ado_re.s, de que avançamos muito nes.Se Setor,
O SR. CARLOS DE' CARLI (PTR--,.- AM. Pronuncia
__
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,_ Srs~~e.J?:a:a:o_re!~:acaba _e _9 mundo poderá comprovar isso na EC0-92~
N8.0 somos predadores da natu_reza. Temos consciência
mos de comemorar a Semana do Meio Ambiente. Todos os
da ilossa responsabilidade _na preservação dos nossos r:ecur.sos
segmentos do nosso País e toda a comunidade inte-rnaéiónal,
independentemente de posições políticas ou-ideoi6gícaS, êstão ·n~turais e ~speramos_ comemorar, em todo_ q P<!is, e111: 5 de
setembro, o Dia da Preservação da Amazónia, o grande patripreocupados com a defesa da natureza e do meio ambieilte.
H ou ve uma tomada de consciência da necessidade de :- ~_óij._~O ~c~lógico do_nosso ~rasil_.
_.
~- O meip ambiente- deve ser umâ pieo_cupação constante
se evitar, a qualquer custo, que o homem contiriue a-agredir
de todos nós, pois a sua_ defesa representa a nossa sobrevia natureza e ameaçar a sua própria sobrevivência,_
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vência,_ mas deVemos compatibilizá:lo com o·-des·e~volvimen
to, pois só assirii atcançarernos a justiça social e -levaremos
o progresso a todos os recantos deste País.
Era o que tinha a-âizer-;sr. Presidente. (Muifo beinr)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - CÇorttedo a
palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, temonos batido, aqui nesta Tribuna, por uma política nacional
consistente para a borracha natural, não só através de pronunciamentos, debates, pareceres, mas também por meio de proposições, como o Projeto de Lei no 176, que apresentamos
a esta Casa, em 28 de t.nàkiU.ltimo. Assirri, vfffios denunciando
a política errónea e inadequada do GovernO Federal para
o setor da borracha, especialmente com relação ao Estado
de Mato Grosso, cujOS reflexos negativos já se podem sentir
ali pelo desestímulo e abandono da produção, com visíveis
prejuízos firianceirOs e sociais.
Agora, o Governo, através- da Portaria no 455, de 4 de
junho, do Ministério da Economia, ante -insistentes- reivindicações e pressões dos produtores de borracha e de denúncias
de parlamentares, como nós, sobre a caótica sifuã.Ção da heveicultura nacional, resolveu conceder um reajuste médio de
38% para os preços básicos das borrachas naturais nacionais
brutas e beneficiadas.
O Mato Grosso produz, atualmente, mais de sete toneladas de borracha por ano, constituindo-se já numa das maiores
áreas plantadas de seringueiras -do Brasil, e com um potencial
de crescimento ainda inesgotável, que não foi de-vidamente
explorado em face da falta de incentivo por par-te das autoridades governamentais. Possui os requiSfftis-Ufdi_spensáveis,
pois, para i'roduzir grande Quantidade de borraCha, inclusive
com entreposto de comercialização nas cidades produtoras.
Necessita para issõ de investimentos no setor de implantação
de usinas de beneficiamento o que melhoraria a qualidade
do produto, podendo obter melhores lucros, pela comercialização com as indústrias de pneumáticos.
Os preços da borracha estavam iriiciãlmenti- defasados
desde o início do corrente ano, provocando grave crise no
setor e o abandono da cultura de cerca de trinta por cento
dos produtores. E o mais lamentável é que os seringalistas
mato-grossenses, acreditando nos incentivos do Governo e
nas perspectivas promissoras da borracha, investiram maciçamente nos seringais há mais oti merioS urilaO.eCada, plantando
extensas áreas. ComO, em média, um seringal leva dez anos
para produzir, a produção chega num momento difícil para
a sua comercialização, devido, exatamente, ao seu preço baiM
xo. Alheio à realidade da produção da· borracha no Mato
Grosso, o Govern:ovem mantendo uma política inadequada,
como a alíquota de importa-ção para artefatos de borracha
em 65%, para o látex, ·a alíquota zero, e, pata a borracha
sólida, a alíquota de 25 por cento.
Na verdade, o Governo não cumpre a Lei n" 5.227/67,
que "Dispõe sobre a política económica da borracha" e que
estabelece a equalização do preço da borracha no mercado
interno e externo. O que oS produtores da borracha mato-grossenses reinvindicam é o cumprimento desta lei, equalizando
o seu preço, promovendo a elevação da alíquota e a importação do látex e borracha natural ao mesmo níyel do artefato,
ou seja, 65%, e reajUste do preço da borracha -natural e látex.
nos mesmos valores da nafta, em torno de 60 por cento.
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SensíVeis a· esses problemas da borracha em meu Estado
e no intUito de contribuir para uma solução viável, apresen:
tamos, no mês passado, Senhor Presidente, ao Senado Federal, o Projeto de Lei n~- f76/91, acrescentando ao art. 22
da citada Lei n~ 5.227, o paragrafo único: "As alíquotas ínci:
dentes sobre a importação de borrachas e Iátices naturais não
poderão ser, exceto nos casos previstos no caput deste artigo
inferiores às exigidas na importação de artefatos manufatu~
rados de borracha".
Dada a transcendental importância hoje da indústria aut~mobilística na economia do País, o seu carro-chefe, a produçao de borracha nat~ral, tori}OUMse igualmente imprescindível
ao nosso desenvoly1mento, no sentido de prover suficienteM
mente o mercado. A demanda da matéria-prima para abastecer as grandes montadoras do centro-sul do País é cada vez
maior. Além do aspecto económico, há o componente social
que envolve a atividade, com o grande mercado de trabalho
no cultivo da borracha, empregando milhares de trabalhaM
dores, o que deveria sensibilizar as autoridades governamenM
tais para a problemática da borracha, o que não vem ocor--- _
rendo.
A Lei n? 5.227 o_bjetivou a expansão dos mercados interno
e exte~o da borracha e de seus artefatos, o estímulo e amparo
à heve1cultura, a promoção de adequada remuneração aos
produtores e a manutenção do equilíbrio da economia gumffera, entre as diferentes regiões produtoras.
Mas o Governo vem promovendo uma política errada
neste setor, como a fixação das alíquotas do imposto sobre
importação de látex, borracha e artefatos de borracha em
0,25%- e 65%, respectivamente-. Sem condiçõeS de competir
com a produção estrangeira, as indústrias de artefatos não
teriãm razão para deixar -de· adquirir o látex e a borracha
importados para expandir sua produção, protegida pela aliquota de 65% imposta à importação.
Com o objetívo de salvaguardar os interesses maiores
da produção da borracha brasileira, é que propusemos o Projeto de Lei n\' 176, que impossibilita, expressamente, a fixaÇãO
de alíquotas para a importação da matéria-prima inferiores
às incidentes sobr~ a importação do produto manufaturado.
A prerrogativa de fixar as alíquotas, evidentemente, fica com
o Executivo. Nosso Projeto apenas estabelece limites a essa
fixação, para preservar aos produtores de borracha nativa
oU cultivada o seu mercado, a indústria nacional de artefatos
de borracha.
_ - Srs. Senadores, o reajuste, agora, de 38%, concedido
pelo Governo, para o setor da borracha natural, diga-se a
verdade, alivia momentaneamente as dificuldades e aperturas
por que passa a produção da borracha. Não nos__enganemos,
entretanto: é uma medida paliativa, emergencialmente necessária nesta hora, mas insufidente para resolver em defiilitivo
a cr!s~ maior da atividade. Uma política concreta, abrangente:
eqmhbrada, terá de ser adotada pelas autoridades, baseada,
em seus pontos básicos, na Lei n 9 5.227, nas reinvindicações
dos produtores e nas sugestões de parlamentares e técnicos
sobre a questão, como as consubstanciadas no nosso Projeto
de Lei.
Era o que tínhamos a dizer sobre o assunto, Sr. Presidente~ (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Diroeu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Juta_hy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÁES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs~ Senadores, "a
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classe média morreu". Este foi o veredicto dado pelo Sr.
Paulo Malzoni, presidente do Grupo Susa, para justificar o

fechamento, no começo de março último, de todas as ~liais
da Sears, a mais antiga rede de lojas de departamento do
País. O progressivo desaparecimento dos clientes, empurrados

pela crise económica para padrões de consumo cada .vez mais
modestos, ievou aquela que já foi símbolo de prestígio e status
a cerrar suas portas, e dar às grandes cadeiras que a acompanham na miragem do "PaíS do futuro", a senha para mudança
que pudessem garantir sua sobrevivência em ilovo CC:mteXtO.
É força de expressão, evidentemente, falar-se em morte
da classe média, mas os sinais de sua decadência não são

apenas óbvios, como ganham consistência e relevo- ante. a
conferência de indicadores económicos que lhes são interessados, o contorno que nos é dado a observar tem a imagem
do mais absoluto desalento: mostra uma classe média avançando em direção à pobreza e deslocando os pobres para
a linha da miséria.
Não é preciso muito esforço para compree-nder o que
vem ocorrendo. Dependente de salários, aufei"idos junto à
iniciativa privada ou ao serviço público, do movimento registrado em escritórios de prólissionais lib_erais ou em balcões
de pequenas e média empresas, a classe média viu mingua-r,
ano a ano, o seu poder aquisitivo,- na "felaguã.rda de falaciosos
planos económicos adotados para acabar com a inflação, os
quais, invariavelmente, tomam por premissa básica o achatá_mento salarial e a recessão como_ os meios mais eficazes para
combatê-la.
À exceção do Plano Cruzado -:- .que inovou ao tenlar
promover um pouco que seja a distribuição da concentradíssima renda nacional e, talvez por isso mesmo, tenha tido
existência efémera -, todos os demais projetas econô"micos
que se seguiram, com constante <f monótona regularidade,
desfalcaram a capacidade aquisitiva da classe média, seja diretamente, através de seus contracheques, ou indiretamente,
mediante a ampliação de impostos que, hoje, consomem, segundo pesquisadores, cerca de 30% de seu orçamento familiar.
Foi assim no passado, está sendo asSim no prese-nte.
Depoimentos de empresádos, sociólogos e pesquisadores
não apenas corroboram e dão yeracidade a essas conclusões,
mas também nos alertam para a imensa tragédia que se abate
sobre a classe média brasileira, dividida entre a legítima aspiração de ascender socialmente e o crescente receio de perder
a posição conquistada às vezes duramente. Pune-se a -Cla-sse
média por escassez de idéiasnlais sensatas, ctiãti\'ãs·e;sobretudo, justas, para administrar uin País à beira do caos, esquecendo-se aqueles que assim agem - , do papel essencial que
eJa desempenha numa sociedade de classes, como recicladora
das tensões sociais e depoSitária- de tradições sem as quais
uma nação não sobrevive como tal.
Se a voz corrente dá curso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, à decadência da classe média, quando seus integiarites
falam sobre si, seus receios e deceP:ções, a situaçã9 assume
recortes bem mais contundentes. ~ o que deixa e_nttever,
por exemplo, as pesquisa "Listening Post", efetuada pela Standard, Ogilvy e Mather, que ouviu 400 dQnas.;-Q~-_casa e 400
chefes de família- um universO que tipifica bem a categoria
- em sete capitais brasileiras, no último mês de janeirO,
antes, portanto, do segundo abalo económico__ do Governo
Collor, que pós abaixo o discurso liberal com que pretenda
caracterizar sua administração.
As palavras "chateado, aborrecido e triste'', com as quais
as pessoas definiram, um ano antes, seu estado de ânimo
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em relação à situação nacional, foram substituídas, na opiniãCi
de 62% dos entrevistados, por·outras bem mais incisivas; Hdesesperado, decepcionado, desmotivado e pessimista". Por outro fado, se 25% concordaram com o Presidente Coll()r quaJ;Itq
à cor cinza para representar o País em 1991, outros 21%
preferiram o preto, cores que ocupam lugar bem próximo
na escala cromática e, juntas, dão o tom da descrença generalizada eni um governo que prometeu consertar o Brasil em
brevíssimo espaço de tempo, mas. até agora, colheu resultado.s
-tão exíguos quanto il!expressivos, a despeito do preço perverso
que cobrou pela tentativa.
Çonfr(?ntada com outra_~_sei~ pesquisas feitas em difefe:htes anos, sempre no mês de janeiro, de 19S2 -a 1990 - à
ex~ç-ão da de 1986-, o inquéfi:to deu um recaão da opinião
pública que não pode ser ignorado: a quota de esperaõças
~está p1uito babça e o povo t~nto a classe média quanto
os trabalhadores - , no seu :limite de resistência. Descrente
da ação do Estado, a esmagadora maioria dos consultados
- 92% -mencionou a juStiÇa social como o elemento mais
escasso no País, passível, se imPlementada, de melhorar a
-vida dos cidadãos sem o pesado ónus_ que o presente ora
lhes impõe.
Justiça social, como sabemos, decorre daaçá6 equilibrada
do Poder Públicc, na distribuição de benefícios e sacrifícios.
Não é justo a um governo permitir, como vem ocorrendo,
__õ_aumento da concentração da renda nacio:hal, em detrimento
do progressivo alargamento da base dá. nosSa phâmide soCial.
Distribuição de renda se faz com salários decentes, que possibilitem aos cidadãos viver dignamente com suas_ famílias, bem
c:;:omo através de um regime fiscal que seja eqüitativo, e não
produto de um sistema cínico que oprime aqueles_ que estão
comodamente ao seu alcance e deixa passar ao largo as grandes
empresas e fortunas.
Como negar razão aos brasileiros em se conservarem sempre na defensiva em relação a um governo que, como se
de'preende de todos seus atos, labora sempre no sentido de
cobrar-lhes mais e mais sacrifícios, sem oferecer-lhes praticamente nada em troca? É o caso, por exempliY; das políticas
salariais, que nunca chegam a termo algum, por absoluta falta
de sensibilidade, e da armadilha do Imposto de Renda que,
neste ano, pretendeu cobrar corfeção do tributo com base
em juros que sinalizam operações do mercado financeiro, e
não têm nada a ver com as rotinas de uma economia aparentemente desindexada. É o caso, ainda, do salário mínimo que,
em mais baixo patamar desde sua Criaçâo, em 1940.
Não é de surpreender-se, pois, Srs. Presidente e Srs.
Senadores, com o fato de estar a esperança tão em baixa.
O que um Estado como São Paulo --que abriga nosso mais
importante segmento industrial -, pode fazer com mais de
um milhão de desempregados na rua, ao lado do extraor~:Iinário cre_$cimento do_ setor informal da economia, incicadores por si só suficientes para dar a dimensão da Crise que
_atravessamos? Num País que preservasse um mínimo de coe-rência, a resposta passaria, prioritariamente, pela dinamização
da economia, com a correção dos salárioS e a- preservação
e_ ªmpliação dos equipamentos sociais, partic"ularme·nte no
campo da saúde e da educação, hoje em estado tão precário
quantO tudo o_ mais que dependa do Poder Público.
Mas no Brasil as respostas são de outra natureza. A con~ntração de renda, que já vinha experimentando crescimento
_desde 1986, não pára de aumentar. Segundo o índice de Gini
- que varia de zero a um e reflete desigualdade maior à
proporção que se aproxima de um - , medido pelo IBGE,
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chegamos, em 1989, a 0,652, acusando um aumento de 45
pontos em apenas três anos_ Graças a essa performance somos,
hoje, o terceiro país do mundo em que se pratica a pior distribuição de renda, ao lado de nações como Honduras e Serra

Leoa, troféu a que devemos dar sempre bastante destaque
para que não nos esqueçamos do seu significado.
Na prática, esse desempenho pode ser aferido de outra
forma. Enquanto 75% da população detinham 25,3% da renda, há cirico anos, presf:"Iil:inlente esse percentual caiu para
21,6%, em contrapartida, cresceu a partiCipaÇão-do topo da
pirâmide social, com 1% da população repartindo entre si
17,3% da renda, contra os 15,2% que desfrutavam em 1984.
Ou seja, as elites, contra as quais o Presidente Collor endereçou seu discurso na campanha eleitoral, em tom tão duro,
continua a acumular renda, a fortalecer a desigualdade e a
alimentar os fatores de uma possível turbulência social.
Chegamos a esse ponto por mais de um caminho. Mas
o principal deles, sem dúvida, é a compressão salarial, a que
já nos referimos, e atinge iD.dist1ntitmente todaS as_~tegorias,
constituindo-se o principal fator de derrocadada classe média.
O sociólogo Paulo Secches, presidente da "InterScience- enipresa paulista de pesqiusa do mercado - , ao cabo de sucessivos levantamentos, constatou que "a classe média conhecia
a misétia atraVés de números, mas, agora, a -situação chegou
a tal ponto -que ela começa a perceber que a miséria vive
a seu lado".
O pesquisador Marcos Arruda, professor da Fundação
Getúlío Vai-gas, chegou a essa mesma conclusão, através de
meios semelhantes. Segundo ele, um professor com título de
pós~graduação, que trabalhasse para uma autarquia -portanto, um típico representante da classe média - , acumulou
defasagens salariais reais de março a dezembro de 1990 da
ordem de 400%. O salário infnimo, por seu turno, acusoU
uma queda real de 1.015,23% no mesri:to perídodo, calculada
com base na BTN, o que evidencia a perversidade das políticas
salariais e a desvalorização de um dos fatores da produção.
Graças a artifícios como esseS, a participação do Capital na
renda chega a ser o triplo da que é atribuída ao trabalho.
Com isso, houve uma generalizada revisão dos hábitos
de consumo, com contenção dos produtos considerados indispensáveis e quase- absoluta restrição aos denominados bens
supérfluos. O impacto- dessa atitude nos camPOs industrial
e comercial tem-se feito sentir de forma in-tensa. Em abril
último, apenas a título de ilustração - , a queda nas vendas
dos supermercados chegou a quase 30%, o que equivale a
dizer que os brasileiros consomem, hoje, o mesmo que em
1985. As previsõeS qtiaflto a iniidança desse comportamento
não passam por nenhum filtro otimista, particularmente ante
um congelamento que ·segurou, precária e parcialmente, o
avanço dos preços, mas não atingiu, ainda, por ser precário,
o cerne do processo inflacionário.
A renegociação da dívida externa, no presente momento,
é mais um fator agravante das preocupações, visto ter o Brasil
de dispor, ainda este ano, de dois bilhões de dólares para
pagar parte dos juros atrasados. Vamos desembolsar esse
montante sem a certeza de que nosso gesto será recompensado
por financiamentos externos-, até porque a indefinição das
políticas económicas praticadas até o momento concorre para
o retraimento do capital estrangeiro. A transferência dos escritórios da General Motors para a América Latina, de São
Paulo para Miami, por exemplo, enseja ,uma reflexão a respei- -to do assunto e de su_as implicações no contexto económico.
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A recessão que se preconizou como combate à inflação
não produziu os_ efeitos desejaclos, e estamos às voltas com
um problema duplo: inflação com recessão·; Sair desse quadro

envolve um dilema, pois, ou o Governo dá a partida, retomando os investimentos, ou o-mercado externo puxa a retornada, circunstâncias improváveis, de vez que o Governo não
tem como investir, do mesmo modo que a economia internacional não atravessa um bom momento.Some-se a isso uma
retórica modernizadora, que está em permanente conflito com
a prática, e temos um esboço grosseiro, ainda que real, da
presente situação por que passa o País.
O fato é que os impasses se sucedem, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, sem que tenhamos condições de tomar posições firmes em relação aos diversos assuntos que desafiam
nossa conciência e nossas responsabilidades. Vivemos sob o
signo de um tempo estranho, em que o Governo navega à
direita e à esquerda, sem definir adequadamente seu rumo,•
produzindo uma desorientação que pode até ser fruto da incompetência e não da internacionalidade, mas que exerce
efeitos desastrosos em todos aqueles que dependem de sua
evolução, ou pretendem, de alguma forma, por dever de ofício
e da própria consciência, iriterferir em seu encaminhamerito.
Nessa marcha, por ser o segmento mais numeroso que compõe, nos seus diferentes estratos, cerca de 75% do
mercado de consumo - , a classe média é, inevitavelmente,
a mais atingida e, com ela, submergem as ilusões de prosperidade, os valores morais e éticos que dão sustentação ã pr6pria sociedade e sua opção pela democracia. Em seu lugar,
emergem comportamentos inconvenientes, como aqueles que
decorrem da "filosofia da razão cínica" - como denominou
o psicanalista Jurandir Freire-, voltadas para o oportunismo
e marcados por desvios_ de caráter extremamente nefastos
à integridade_ social. __ _
Aristóteles já dizia em sua obra Política que "a comunidade civil mais perfeita é a que existe entre os cidadãos de
uma condição mediana", lembrando que "não pode hã ver
estados bem administrados a não ser aqueles em que a classe
média é numerosa e mais poderosa que as outras, ou, pelo
menos, mais poderosa que cada uma delas". No que acordam
os sociólogos como Leónico Martins Rodrigues, ao eleger
a classe média como "o grupo mais importante de tod:ls as
sociedades industriais", e levou José Arthur Rios a advertir
que "nenhuma transformação política essencial e democrática
criará raízes no vácuo social que resulta da ausência de_ uma
classe média", autores, aliás, a que já me referi, aqui, em
outras oportunidades, dado o conteúdo e a significação de
suas lições.
OS desafios que se interpóem ã sObreVivência da classe
média, como disse, são amplos e numeroso~. Mas poderão
ser enfrentados a partir da consciência dos problemas e de
uma intransigente defesa que cont~mple, por exemplo, a denúncia das injustiças fiscais e a permanente exigência de salários dignos.
A liminar que o Supremo Ti"ibunal Federal concedeu
recentemente, por unanimidade, no tocante á cobrança da
TRD pela Receita Federal, é uma evidência de que império
do arbítrio não continuará prevalecendo com a mesma facilidade com que vinha tentando manter-se.
Este é, aliás, o- momento adequado para que exijamos
que o imposto de renda volte à sistemática anterior, possibilitando o abatimento das despesas de educação e aluguel,
além de ampliar as faixas da renda tributável, presentemente
representadas pelas alíquotas de 10 e 25%. Esta pode ser
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a fórmula mais simples para o processamento de imposto,
mas, no que respeita à justiça fiscal, contempla muitas imperfeições. Vale lembrar, a propósito, o que diziã o pensador
francês Blaise Pascal: " O homem é visivelmente feito para
pensar; aí reside toda a sUa dig!lidade e todo o seu ·mento, -e todo o seu dever é pensar com acerto". É o que suponho
estarmos fazendo, ao constatar e denunciar-o· crime que se
perpetra contra a classe média, em particular, e todos os brasileiros, em geral, que viram sua vida deteriorar-se e alcançar
patamares inimagináveis nos 14 meses desse Governo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml_)
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Dr. Roberto Procópio Lima Netto, que vem realizando um
trabalho extraordinário no séntido de assegurar à companhia
Siderúrgica Nacional a sua histórica posição de importante
pólo de desenvolvimento da economia brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito Bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR- MARCO MACIEL (PF[ ~ PE. Pronuncia o seg~int~ ~iscurs~.)-:- Sr. Presidente, Srs. Senador~s, a indústria
alcoolq~,Iímica do Nordeste víve hoje urna situação de progresSiva inadimplência que não podemos ignorar. Incentivadas
O Sr. Presidente(Dirce_u CarneirO) -Concedo a palavra
pelo Governo, grandes indústrias ali instalaram _suas fábricas
ao nobre Senador Albano Franco.
ou investiram em planos de expansão, em projetes apro-vados
pelo antigo Cãnselho de Desenvolvimento Industrial - em
O Sr. Albano Franco(PRN - SE. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presid~nte, Srs. Senadores, com satis-fa_Çã_O __ consonâncía, portanto, com as diretrizes e a estratégia governamentais de crescimento económico para o setor.
uso a tribuna para trazer-lhes alvissareii'as informãÇões-sobre
-- Entre:tantb, a~ transformações-que ocorreram nos últimos
o rápido processo de recuperação que ora atravessa a Compaanos, t(_lnto no_ c_omportamento do mercado como, sobretudo~
nhia Siderúrgica Nacional, importante marco históricQ da -iii~
na própria política econômica brasil~ira, têm representando
dustrializaçáo brasileira, que neSte ano, completa rfieió século
pesadO ônus para a vida das referidas indústrias. Pode-se destade existência a servíço do desenvolvimeto nacional.
car, entre -os fMores que mais têm prejudicado a indústiia
Como sabemos, Senhor Presidente, Senhores Senadores-,
alcoolquírnica, os elevadíssimos aumentos no preço do álcoQl,
até recentemente a CSN vinha apresentando prejuízos operaque de 100 dólares o metro cúbico anteiíOimente ao PROÁLcionais de monta; Foram otto-ãnos de sucessivos resultados
CODL chegou agora a 350 dólares. Sendo o- áicool étmco
negativos que-, acumulados, totalizaram cerca de doíS e ·meio
o lriSuffió- de maior inipacto na composiÇãó doS pteÇós debilhões de dólares, entre 1981 e 1989.
produtos do setor alcoolquímico, podem-se avaliar as diffCUlEsses· prejufzos, etxfgitCiide parte, foram conseqüênciã
dades com que vêm-se defrontando as indústrias desse ramo.
de uma política desastrosa de compressão de preços imposta
A melhor compreensão dos graves problemas que afeiam a
à empresa que,__ vendendo seus produtos a preços aviltados,
alcoolquímica exige uina Oreve rememorã.çáo, que moStra o:-__
não lhe permitiu fealízarosíhvestimentos neCessários em atuaPROALCOOL como marco divisor de _duas etapas na história
lização tecnológica, principalmente.
recente .-dessa inçiústria. Até a· criação d_es~e_ program(_l, em
Sob nova e lúcida orientação, a CSN,a partir de 1990,
1975, o álcool no Nordeste era um produto marginal c_!as
conseguiu reduzir seus custos através c;le rigoro~o processo
usinas de açúcar. Seu preço, portanto, tornava-o matériade enxugamento e racionalização administt:ativa; obteve urna
prima de interesse para fins indUStriais, situand<;>-se, então,
vantajosa renegociação da Sua dívida; obteve também uma
entre 70 e 80 dólares o metro cúbico. Essas:cortdições contri~
melhor remuneração para seus produtos riO- merCadO interno
e conseguiu acréscimos· nos seus -preço:~r de exportação, além· buíram para o surgimento, na região, da indústria alcooi(}Uí-_
mica, tendo-se instalado, em Pernambuco e Alagoas, _as e~_
de apresentar lucro. -- -._
Desta forma, no ano passado, os preços pratiêados·-pelã:~ presa~COPERBO, Elekeir9z do Nordeste e Salgema,
Com a criação do PROALCOOL e a prioridade na l.ltilizaCSN no mercado externo_estiv~ram, eil_l_média, cerca de
35% maiOres para bobinas a quente, 27% rias bobinas a
~ çãó. da iriãtérfà,;-prirna pata fins carburantes, seu preço foi
vffiéiilado em paridade com o da gasolina. Os elevados aumen15% nas chapas galvanizadas e 8% nas folhas- de - flandres,
tus ~ que_-foi submetido o álcool~ gerando graves riscoS para:quando comparados ao mercado in-terrio~---- -- -aS indústrias,-levaram o Governo a criar um sUbsídio, relacioEste eSforçO de-reCuperação, Sr. PreSidente, Sr. Senadonândo o preço do produto ao preço, inicialmente, do eteno
res, já se mostrou exitoso tendo CJll vista a lucratividade
petrOquímica, e depois; da nafta petroquímica. A diferença
conseguida pela empresa em 1990. Entretarito; lstO airida nãO
e~~~e _o preço do álcool carburante e o álcool mat~ria-prima
garante a total recuperação da CSN caso não sejam praticidos
era ressarcida pelo -cqnselho Nacional do Petróleo, até que_
preços mais justoS pai'ã o açeno mercado interno.
a própriâ"PETROBRAS se incumbiu desse encargo.
Para que se tenha uma idéia dessa defasagem, basta dizer
O preço _dife.Len_cj_ado para o álcool utilizado como_ maté-_
que, quando comparados aos produtos semelhantes de origem
ti:i-piima e destiilá:ào a fins industriais não ~emente garantiu
externa, os preços praticados pela empresa em São Paulo,
o prosseguímento das atividades__da alcoolquírnica mas tarnoorrespondcm a 56% do preço da bobina a quente importada,
b~m inçentivou as empresas do setor a fazerem novos investi59% no caso da bobina a frio, 71% nas folhas- de- flandres
e 78% do preço das chapas galvanizadas.
- ~- -· ·
meilloS na tegí.ãô-. Assfm, a EleKeiroz do Nordeste expandiu suas fábricas em Igarassu, Pernambuco; ã COPERBO criou
Assim, será de fundamental importância para a cotnpleta
a Çompanhia Alcooquímica Nacional, ou simplesmente Alrecuperação da Companhia Siderúrgica Nacional a atualização
coolquírnica, no município de Cabo, tãmbem ein Pe-rnambuco;
dos preços internos para o-a:ço e seus derivados, a fim -de
e ~ ~algema,_ instalada em Maceió, Alagoas, expandiu -sUa
assegurar-lhe os recursos necessários à coiltimddade de su-a
capacidade de produção~
··
· ;
·
modernização tecnológrca·;-ãu:mentarido-lhe, conseque~te
O se to r alcoolquírnico correspondeu aos incentivos govermente, a competitivídade e as possibilidades de privatizaçãO
em futuro próx-imo. -namerltais _e os reflexos dQ$ ~_mpreendimentos logo se fizeram·sentir ffa economia regíôrlal. Os investime-ntos fi.Xo"S' de -760 Devo, finalmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, congiãmilhõeS de dólares das três empresas propiciam hoje um- falti~tular-me com a atual diretoria, na pessóa do seu Presidente,
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ramento anual de 389 milhões_de dólafes, permitem o recolhimento anual de 35 milhões de dólares em fonna de ICMS
e geram 1.435 empregos direto~ e 3.9QOem~reJlOS indiret~s.
Esses dados refletem a puJança da mdustna nordestma
e revelam o potencial de_ progres~.o que pode ser alavancado
com integração da vocação empre~arial e as est!~-~égias coerentes de crescimento econômicõ e desenvolvimento. Além dos
tributos recolhidos e d_os empregos ge~ados em S!~as_unidades
industriais, qUe contribuem para melhorar as condições_sócioeconômicas da população, essas empresas desemp~nham um
papel da maior relevância no panorama da indústr~~ q_uímíca
nacional. Afiri.al o incentivo à utilização do álcool ettlíco para
fins industriais e o conSeqüente desempenho do setor alcolquímico deram suporte à diversificação da indústria química baseada no etanol.
Outros dados salientam a importânCia -desse setor, não
só para a economia da região, m~~- ~ambém para o parque
industrial brasileiro. A AlcOolquímica produz anualmente 80
mil toneladas de acetato de vinila monómero, sendo o único
produtor nacional; a Salgema produz, por -~no, 4~0_n:til_~one!a
das de soda cáustica -e 400 niil toneladãS de dic_:loro~tano;
a Elekeiroz, que fabrica várias sUstâ~cias, é<: úriieo ~rõd':ltor
da América Latina de ácido 2-etllhexanóico e tnmetilolpropano.
. . _
Não estante esses resultados, essa contrtbmçao para os
cofres públicos, esses benefícios ~e ordem social, esse suporte
à diversificação da indústria química nacional, o setor alcoolquímico do Nordeste sofreu duros reye~es, a começar pela
instabilidade de nossa política ec<?_nômJca . Um des~es golpes
foi o surpreendente bei:reto 11' 96.021, de 9 de maio de 1988,
que estabeleceu a progressiva extrnção do mcentlvo à ut~hza
ção do álcool etílico parã fins industriais. Naquele ano, o
preçoUo álcool, que er~_~gtliparado ao da nafta petroquímica,
elevou-se para 120"%, passando para 140% em 1989, 160%
no ano passado e 180% neste ano~_'!- partir do_próxin:!o ano,
o incentivo estará Cõffii)litamente exitinto, conforme determina o referido decreto.
A manutenção-do incetivo, embora seja vital para a alcooJquímica e de extrema importância para o parque industrial
nordestino, teria um peso relativamente: pequeno para os cofres públicos, já" -que o conSumo do se to r representa f!penas
4 1% do total do álcool etílico produzido no Pais. Em 1989,
e~quanto 12,5 bilhões de litros âo produto foram utili~a~os
·para fins carburantes, o consumo de etanol pela alcoolquimtca
ficou em 500 milhões de litros.
Pesa ainda, nos ombros d~ .~Ic_ooJquímica nordestina, a
majoração-em 25%'_Íli:i.preç·o do álcool p_ro1uzidc;> pelas usinas
da região, -em--relação _ao frabricado nas regtóes Sul e Sucles!e,_
com exceção do Rio de Janeiro. Este düerencial, imposto
pela Portaria n9 10 da SeCretaÍia de Desenvolvimento Regional, em 25 de outubro do _ano passado, visa a com pesar os
níveis de produtividade do Nordeste em confro!lto com as
demais áreas do País; entretanto, onera fortemente os custos
de produção da indústria alcoolquímica, que têm no álcool
etílico o insumo de maior impacto.
A este diferencial de preços, ~esfavorável a _quem utiliza
o álcool etílico como mati!rhl~prima, o setor vê acrescer-se
um agravante que é a chamada "Contribuição"_-:---- resquício
da antiga Taxa do Instituto do Açúcar e_ do Alcool, ou "Taxa
do IAA". A "Contribuição" incide unicamente sobre '?__álcool
etnico destinado a fins industria-iS, com uma tãxaÇão de 14%
sobre o etanol destinado a fins combustíveis. Sobre discrinifnar
o setor, a "Contr~tüção" representa duplo pagamento, uma .
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_yez que a antiga .. Taxª" do IAA" tinha por finalidade a equaliZação dos preços da can-a.;-d_e-açúcar nas diversas regiões do
~_aís. _Assim, após o advento da Portaria n 9 10, da Secretaria
de Desenvolvimento Regional, que majorou cm 25o/a_os preços do álcool das usinas da_ região, estão os industriais sendo
Q!lplamente penalizados. Dessa taxação, estão isentos, naturalmente, os insumos da petroquímica.
A todos esses fatores deve-se acrescentar a difícllldade
que os industriais do ramo vêm sentido com a abertura da
economia_ brasileira ao mercado externo e a redução das alíquotas do Imposto de Importação. Essa me~ida provocou
significativa baixa nos preços dos produtos denvados do etanol, a exemplo de outros artigos, como era inte-nção do Governo. Entretanto, essa redução ocorre simultaneamente com
a abrupta elevação dos--cUstos de produção da indústria alcoolquímica nacional e especialmente nordestina, em conseqüência dos preços do álcool etílico utilizado como matéria-prima.
Trata-se_, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de uma penalização excessiva, que põe em risco o desempenho o sctor.
As empresas do ramo, ameaçadas de desativação, passam
por um período crítico. As indústrias do Nordeste têm-se
esforçado em tomar mais co~petitivo~ os seus prõdutos, e
estão conscientes da necessidade de novos investimentos para
esse fim. os resultados, entretanto, demandam longo prazo,
e a situação das empresas a que aqui me refiro é, como-disse,
aflitiva. ----Entre outras medidas, pretendem os industriais desse ramo obter acido acético por meio da carbonilação do metanol;
ou produzir acetado de vinila Il_lº-:r;Iômero a partir de acido
acético, via gás e eteno petroquímico. Os resultados, no entanto demandam maior tempo. Até que possam chegar em níveis
~is competitivos, des_envolvendo ampla tecnologia, e considerando as circunstâncias que hoje lhe são extremamente
desfavoráveis, pleiteiam: do Govémo federal as indústrias alcoolquímicas.do Nordeste as seguintes providências:
-prorrogaÇão do incentivo ao álcool para fin.s industriais ao nível de 160%__ da nafta petroquímica, até
3111211995;
•
.
-extinção da "Contribuição" que incide sobre o preço
do álcool utilizado para fins industriais; e
-revisão da polít.iCa tarifária no sentido de evitar-se
uma concorrência desigual, orientando-se o Decex pela
realidade a que se encontra submetido o setor álcoolquímico ·nacional.
São pleitos justos para os quais desde já. ~olicito o apoio
e o- empenho não só dos nobres companheuos desta Casa,
mas também das autoridades competentes do Poder Executivo. São pleitos de um setor que, após co~trib_u~r p~ra o
crescimento económico da região e para a dtversiftcaçao da
nossa indústria química, vive dias difíce_is,. corre até !D-esmo
risco de desativação em face de uma comctdente conJuntura
adversa. Conhecedores que somos do seu significado para
a nõssa economia e para o nosso parqu: industrial, sabed~res
que somos do seu potencial de gerar nqu_ezas e de valonzar
o homem, somos de opinião que o Brasil,_ neste mo~~nto,
deve acreditar no setor alcoolquímico e apOiá-lo em legthmas
reivindicações.
.
.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mmto bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Teotónio Vilela Filho.
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O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO (PSDB -AI:. Pronuncia o seguinte discursO.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a Câmara Municipal de Macei6 tem dado exemplOs alentadores do esforço de s~us roembr_os çi~ p.ão apenas cumprirem
dignamente o mandato popular, mas sobretudo contribuírem.,
conjuntamente, para a recuperação da credibilidade da Casa,
em particular e de todo o Poder Legislativo, de maneira geral:
A sociedade alagoana reconhece, gratificada, o esforço
dos vereadores de Macei6 em trailsfonnar a Câmara_em plenário de discussão dos grandes problemas do Município e do
próprio Estado de Alagoas, pois afinal Maceió é a inevitável
caixa de ressmiância onde necessariamente ecoam "todos os
problemas estaduais, mesmo os-aparentemente maiS remotos.
Discute a Câmara sobre -o plano diretor da cidade, ou sobre
problema dos transportes urbanos; sobre programas de irrigação no semi-árido, ou sobre programas estaduais de desenvolvimento. Mais que fórUm-ãberto-de discussão, a Câmara tornou-se espaço amplo para o exercício não apenas da democracia representativa, mas sobretudo da democracia participativa. Vão a seu plenário-líderes da comunidade, representantes da sociedade civil organizada.
A Câmara, com issó, dá desdobramento prático ao espírito cons_tituciona,l que, sem prejuízO do fortalecimento e valorização dos mecanismos da democracia representativa, abre
caminho para a participação direta da sociedade no processo
legislativo e no discussão parlamentar.
Mais ainda, faz a Câmara Municipal de Maceió o que
hoje tenta todo o Legislativo Brasileiro, em todos os níveis,
em todos os Estados: resgatar a credibilidade, a confiança
da sociedade, sem a qual não se põem em risco apenas mándatos parlamentarc:s, esse de natureza absolutamente transitória,
mas arriscam, sobretudo, o valor da instituição e o processo·
democrático. O descrédito do Legislativo põe em risco, enfim,
o próprio valor do voto e do processo democrático Conio
instrumento pacfficO de transformação social, Ameaça, de
resto, a própria democracia representativa.
Minha saudação calorosa_ aos _vereadores de Maceió se
funda na certeza de que a sua atuação. parlamentar dignifica
o mandato, enaltece a cidade, contribuindo decisívamente
para a solução do seus ingentes e urgentes -problemas, na
perspectiva da maioria da população, e, sobretudo, contribui
para a valorização e o engrandecimento do próprio processo
legislativo. A Câmara· Municipal de Maceió está fortalecendo
a democracia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESID!<NTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Se_nador_ Louri:val Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Srs. SenadOres, temos
no Brasil5 milhões de pessoaS atingids pela diabetes, enfermidade que afeta cerda de 5% da população brasileira.
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Essa doença, quando mal cuidada, pode, a curto prazo,
levar a pessoas a estado de coma, e a longo prazo pode provocar sérias complicações, tais como perda giadativa da visão
e alterações no sistema nervoso, nos rins e no coração.
Devido à sua freqüência entre as diversas endemias, a
diabetes é, também, um problema de saúde pública.
O dia 27 de junho foi escolhido pela Organização Mundial
de Sã.úde e pela Federação Mundial de Diabetes para ser
considerado o "Dia Mundial do Diabetes", iniciativa que tem
o apOíO das Sociedades Brasileiras de Diabetes e de Endocrinologia e Metabologia, além da Federação Nacional de Associaçõe~ de Diabéticos.
_
_
Desta tribuna, Sr. Presidente, manifesto o meu aplauso
por esta proposta e espero que o nosso Ministério da Saúde,
dirigidO pelo eminente Ministro Alceni Guerra, tão empenhado na solução dos problemas de sua pasta, empunhe mais
esta bandeira em benefício da saúde pública em nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente, Solicitando transcrever com o meu pronunciamento o eXpediente em anexo,
que me foi enviado pelo ílustre e renomado médico sergipano,
Dr. Thomaz Cruz, Presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, que na Bahia realiza um extraordinário trabalho em
medicina nas clínicas em que atua. (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUESEREFEREOSR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Salvador, 11 de junho de 1991
Prezado Dr. Lourival,
Reitero a solicitação que lhe fiz, no vôo Aracaju-Salvador
do dia 9 passado, de fazer chegar ao Sr. Ministro da Saúde
a carta anexa, sobre o Dia Mundial _cJ.o Diabetes, que transcorrerá no próximo dia 27 de junho, bem como de chamar a
atenção, no Senado e na "A Voz do Brasil," para o significado
e a importãri.Qia da data.
Ntnguém melhor que o Si. ·como_ médico e parlamentar
atuante, para fazê-lo!
Envio-lhe também o Programa do VI Congresso Médico
·sOCiãl da Bahia; organizado -por mim e pela Diretoria da
Associãção Bahiana de Medicina e suas Comissões Científicas
e --CuHui3.l, sobre Saúde e Ambiente, tema tão oportuno e
válido, sobretudo no ano que precede a ECO 92 (II. Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento)
que _será realizadã no Rio ~e Jan,eiro em junho do ano que
vem.
Apreciaria sobremodo que o Sr. desse uma divulgação
adequada ao referido congresso, sObretudo como exemplo
- de sua terra natal para as associações da área de Saúde do
Brasil inteírci, já_ que CremOs que propostas relacionando saúde
_e ambiente devem ser enviadas, como sugestões do Brasil,
à EC0-92:
.
- . .-·
De antemão grato por suas providências,
Um abraço amigo do Thomaz Cruz.
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SOCIEDADE BRASILÊlRA D'Ê.ÓÍÃBETES
27 de Junho: Dia Mundial do Diabetes

À População Brasileira _ ___ __
_ _ __
O dia 27 de junho foi '"colhido pela Organizaçâ() Mundial
de Saúde e pela Federação Internacional de Diabetes para
ser considerado
Dia Mundial do Diabetes
Diabetes Mellitus é urita doença que envo_lve 6% da população brasileira, o que -sig-nifica-que somos mais-df:_S milhões
de diabéticos- no Brasil. O Censo BrasiieirO d(i"i:)íãbettis, recentemente realizado, mostrou que pelo menos 113 das pessoas
que tem diabetes não sabem que estão doentes.
Diabetes é uma: doença que, mal controlada, a curto prazo
pode levar ao coma e que, se nao bem compensada, a longo
prazo conduz a complicaç(jes cr<>ni~sprejudiçiaís ~ visã~,
ao sistema nervoso, aos rinS e ao COi'ar;ão. - ----- Pela sua grande frequência diabetes é, no mundo inteiro,
um problema de saúde pública. Conhecê-la, perceber sua presença, trata-la adequadamente e prevenir suas devastadoras
consequências é um problema de saúde individual.
As Sociedades Brasileiras de Diabetes e de Endocrinologia e Metabologia e a Federação Nacional de Associações
de Diabéticos- reaiíimam seu interesse em Um: reconhecimento
mais precoce e um melhor trata~ento para c;ls Sejs mÜhõe_~
de brasileiros diabéticos.
Hoje, 27 de junho, diabetes é uma causa de todos nós,
diabéticos, familiares, médicos e profissionais do bloco de
saúde e de todo o povo- brasileiro.
Vamos lutar juntos! -:-- Thomaz Cruz, Sociedade Brasileira de Diabetes - Ney Cavalcanti, Sociedade BrasiJe_i_ra _de
Endocrinologia e Metabologia- Marcos Thadeu Pereira, Fe·
deração Nacional de Associações de Diabéticos.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caineiiô)" ~ Coricédo a
palavra ao nobre Senador José Richa.
O SR. JOSÉ RICHA (PSDB- PR. pronuncia o s~g~i~te
discurso.) --Sr. PresideDte, Srs. Senadores, na história do
Paraná, pode-se afirmar,, seii}_margem de erro, que existem
instituições que vêm servindo bem à coletividade. Dentre as
inúmeras, destaca-se a Adesg, Associação dos Diplomados
da Escola Superior de Guerra.
Sua origem remonta a 1.951, quando foi criad_a no Rio
de Janeiro uma: Ass-ociação_ que preservasse os· válóres rilor3iS
e espirituais -da Naciõnalidade- e congregasse aqueles que terminavam seus estudos na Escola Superior de Gue_rra. Sua
composição associativa é das mais ecléticas, e, embora o nome
possa dar uma idéia diversa, congrega Civis e-Militares, sendo
que a quantidade de Civis supera de milito a dos Militares.
No Paraná, a Adesg já formou 3 mil e 500 colaboradores,
sendo que no Brasil somam-se _51 mil e 919 colaboradores,
segundo estatística de 1.990. Impossível fazer um perfil Histórico da Agesg, sem conhecer a história do brasíl recente.
Os eStUdos doutrinários e a metologia -de ação política vêm
servindo a duas gerações de brasileir?s como ori_enta_ção -eficaz__
e segura para a Solidificação âas instituições nacionaís". Por
isso, a 7 de dezembro deste ano, comemoram-se os 40 anos
da Adesg a serviço do BrasiL
No Paraná, como em·-rp.uitóS cáffipõS-da- atíVídade social,
também _tivemos o privilégio do Pioneirismo. Foi nos idos
de 1961, na Faculdade do Direito de Curitiba, sob a orieOtação
firme e segura do desembargador Francisco Cunha Pereira,
que a Adesg realizou o primeiro ciclo éie estudos no Brasil.
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·EsSe marco -histórico está- devidamente registrado nos Anais
da Associação e dos Historiadores Pátrios. Mais tarde, veio
a ser criada a delegacia do Paianá, o que nos permite, neste
ano, comemorar o 30~ aniversárlo'da_Adesg -no P~aná. Qe
1961 em diante, serviram à Adesg no Paraná personalidades
que lhe deram seu amor, seu trabalho e seu patriotismo; marcando etapas na Construção -do Estado.
Válido é o conhecimento das diversas manifestações por
que passou a delegacia de Adesg_ no Paraná.
Sua história pode ser contada através__de dois períodos
nítidos e bem demarcados, o anterior ã existência de delegacia
e o posterior. No período anterior à existência da delegacia~
seu trabalho foi manifestado através da execução de ciclos
de estudos, pelo empenho de seus delegados e das personalidades que os apoiaram (1961 a 1970). Como já se disse,
t? cic:fo de estudos_ pioneiro _no_ Brasil foi_realizado em Curitiba
em 1961, na gestão do delegado, o deserobargador Augusto
Guimarães Cortes (Período de 1961-1963). O segundo cic!Ó
de estudos já foi realizado na Universidade Federal do Paraná.
O çlel~gado seguinte, Dr. David Antonio da Silva Carneiro
(1963 a 1966) realizou o terceiro ciclo de estudos na Universidade Federal do Paraná (1966), terceiro delegadoJ_dcsembargador João Alves da Rocha Loures foi responsável pela
Adesf no Paraná no perfodo de 1966 a 1970, reçebe~<;io apoio
do magnífico Reitor da Ur_Iiversidade F.edc~_ral do Paraná, professor José Nicolau dos Santos. Nessa época, em caráter interino, foram responsáveis pela associação: o engenheiro Raul
Bruel Antonio e o Juiz Federal Heraldo Vidal Correa.
O segundo período histórico da Adesg no Paraná está
demarcado pela criação da sua delegacia. Nesse período, marcam os destinos da Associação três delegado~: o General Florimar Campelo (1970), o Cqronel Rodolpho Gustavo da Paixão
Netto (1971-1986) e o Engenheiro João Laurinda de Souza
Netto (1986 a 1990). Esse período histórico é marcado por
uma forte expansão pda criação de representações-no interior
do estado, pelo aproveitamento_ de adesgtiianos _e_m postos- clfa.VeSGovernamentais ·e prfvãaos,- pelo reconhecimento de
utilidade pública estadual e municipal, e pelos magnífiCos trabalhos produzidos que serviram ao planejamento de ação política dos sucessivos governos estaduais (Governo Parigot de
Souza e os que se seguita.m).
-- - No GoVerno Jayme Canet, pelo reconhecido trabalho
prestado, o Estado cedeu um próprio que serviu de ·sede da
Adesg até bem recentemente, que determinava a dignidade
e o estreito entrosamento da doutrina e da ação. Hoje, a
Adesg do Paraná, sob a responsabilidade do procurador da
República Miguel Guskow, continua a trilhar o caminho traçado pelos seus fundadores: preservar e projetar os- valores motais e espirituais da nacionalidade; congregar os associados;
coordenar ciclos de estudos; prestar assistência aos seus associados; cooperar com entidades públicas ou pãrticulares em
estudos, planejamentos e pesquisas -de interesse nacional ou
regional.
Assim, cotno os- relevantes serviços prestados ao Brasil
e ao Paraná é que associamo-nos ã comemoração dos 40 anos
da Adesg no Paraná.
Parabéns! O Paraná é o Brasil precisam de pessoas que
os sirvam, seni deles servirem-se. Sua luta é nossa. Seu sucesso
é de todos.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito pemD
Durante o discurso· do Sr. José Rü;ha, o Sr. Dirceu
Carneiro, ]'"~ Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENHORES:
Albano Franco - Alfredo Campos - Áureo Mello Beni Veras- Carlos De'Carli- Carlos Patrocínio- César
Dias - Fernando HenriqUe CardOso - M3fcio -Lacê~d~ ~
Ney Maranhão.
_
_.__,
O SR. PRESJDEN'{E (Mauro Benevides) -Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. É lido seguinte:
REQUERJMEN1'0 N• 346, DE 1991
Nos termos do art. 56, II, da Constituiçao- e do art. 43,
II, do Regimento InternO, requeiro licença para me afastar
dos trabalhos da Casa, a fim de tratar de interesses particulares, pelo prazo de 30 de_ julho a 20 de agosto, para breve
viagem à Europa.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1991. - Epitácio Cafeteira.

Junho de 1991

REQUERIMEN1'0 N• 348, DE 1991
Requeiro, nos termos do art. 40, § to, alínea a do Regi-:.
ment9 Interno desta Casa, autorização para ausentar-me do
País rio período compreendido êritre os dias 30 de junho e
3J de julho do corrente ano, ocasiã.o em que estarei em visit~
à RepUblica Federal da Alemanha; atendendo a convite da
Fundação Friedrich Ebert, para cumprir programação de conhecimento sobre as conseqüências econôinicas _e políticas
da unificação _da~~ele país; a integração· da Alemanha à econorriia da Europa uníffaida; os procedimentos de elaboração
e contrai~ do _O!~amento federal; a política económica e tributária; as formas de- partiCipaç-ão· dOs trabalhadores na gestão
e nos rendimentos das empresas; a· política de garantia de
renda mínima ou imposto negativo; bem como as formas de
controle da política monetária e financeira r.ea.Hzadas pelo
Banco Central Alemão (Deutsche Bundesbank)~ e em particular a unificação monetária européia-,-conforme o progrã.rrià
em anexo.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1991. -Senador Eduardo Suplicy: -- ·
·

O SR. PRESIDEN1'E (Mauro Benevídes)- Em votação
o requerimento.
..
Os Srs. Senadores que o aprovam queiraln peifltanecer
sentados. (Pausa.)
FRIEDRICH EBER'r STlFTUNG
Aprovado.
_
Preliminary
Programm for the visit of Eduardo Suplicy
Fica concedida a licença solicitada.
Senator, PT -São Paulo and Marta Suplicy to the Federal RepuO SR. PRESIDEN'r]!: (Mauro Benevides)- sobre_ a me- blic of Germany July 8-_17, 1991.
.. _
_
.
sa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. l\1 Secretá_rio.
Data as of: june 21, 1991
São lidos os seguintes;
General Information:
Interpreter: Mrs. Maralde Meyer-Minhemann (profesREQUERIMEN1'0 N• 347, DE 1991
sional Portuguese interpreter, ais o speaks English very we II;
FES - representative in charge of programm and to
Senhor Presidente,
Dirijo-me a V. E~ para solicitar nos termos da Consti- accompany Senator Suplicy and wife during visit: Hans Mathieu (speaks Portuguese and English}
tuição Federal e do art. 40 § 1• alínea a do Regimento Interno
Severa! ofthe following meetings can probably be conducdo Senado Federal, autorização para ausentar-me dos trabated in English, but in the presence of two Portuguese speakers,
lhos da Casa, no período de 6 a 24 de julho do corrent~
one ofwhom is a profeSsional intel'preter; language problems
ano, para breve viagem ao exterior, onde visitarei, a convite
do Governo·de Israel (documento anexo), no perfodo de 14 should not occur.
a 19 de julho aquele país, para conhecer aspectos da economia
Prograinm
e da vida israelense e manter cantatas com altas personaSunday, July 7:
lidades, estreitando e aprofundando as nossas relações.
? - Arrival at ? from ? flight ?
Sala das Sessões, 27 de junho de 1991. -Senador Albano
_ ___ TranSfer to Hotel Konigshof in Bonn
Franco.
Monday, July 8:
8.30 or 9.00 - Breakfast at the Politicai Club of the
Friedrich-Ebert-Stiftung with Wolfgang Weege (not yet confirEMBAIXADOR DE ISRAEL
med), SPD, Peter Hengstenberg, Uwe Optenhogel, Hans MaBrasüia, 27 de junho de 1991 thieu, ali FES, Latin American Department (ali confirmed,
introduction to visiting program, PT-SPD relations, FES-PT
Estimado Senador,
_
Em-nome do Govetno-pe Israell tenho a honra de convi- cooperatión, politicai and economic situafi"ón--in Brazil);
· - 13.00 or 13.30 - Mr. Uwe Jens, SPD MP (confirmed,
dar Vossa Excelência para üma visita-a--Isfaef no perfodo
industrial policy, budget policy, EC-92, economic pólicy in
..
__
de 14 a 19 de julho do corrente.
Esta visita permitirá a Vossa Excelência cop.h~r: aspec- general) (to 15.00)
An ãdditional aftemoon meeting yet uet be scheduled
tos da economia e da vida israelense, assim como IlJ.anter
cantatas com persoitàtidades e com setO_i~~_!!~ seu irit~res~.e 'ruesday, July 9:
11.00- Prof. Dr. Uwe Holtz, SPD MP, Chairman Ecoparticular.
_
_
Desejo manifestar niinha esperança- de que -esta viSita nomiC Cooperation Committee ofFederal Parliament (confircontribuirá, de forma signifiCativ-a, para estreitar e aprofundar med, perspectives of SPD-PT relationsship, debt crisis; iilferas relações entre nossos países e a cooperação em áreas de national trade and EC-92), Note: Prof. Holtz is also strongly
interested in Senator Suplicys views on the current politicai
comum interesse.
Aceite, Excelência, os meus protestos de elevãda conside- ã.Dd economic situation in Brazil;
15.00 .,.--Dr. Norbert WieCzoie~, SPD-MP, member of
ração e apreço.
EC:Ohõmic Committee of Federal Parliament (confirmed, inCordialmente.- David Ephrati.
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dustrial policy, EC.:92, international_ trade_, monetary and
debt)
17.30- Prof. Dr. K. Mackscheidt, professor of firiance,
Universityof Cologne ( oonfirmed, budget and financial policy,
role and financing õf a) social policies, and b) industrial subsidies, fiscal and tax hannonization in the context of EC-92);
Note: This is an open-ended meeting, possibly includi_ng dinner·
Wednesday, Juiy 10:
.
ca 8.00 Train to Hannover/Wolfsburg
13.00 - Various meetings (incl. lunch) with representatives of the VW factory çommittee, personnel department,
and management (OrganizatioD.":- VW factory com!llit~ee; _industrial relations, worker representation and particcipation,
VW-Autolatina strategy, business strategy_ip the automotive
and chemical industry with regard to EC-92) Note: Mr. Reinhard Reibsoh, International Secretary of the German Chemical Workergs Union (lG Chemie), Hannover, will probably
accompany us to VW to participate from the chemical workers
point of view in the discussions. He is to travei to Brazil
the next day. so trat he may be interested in a sho~t_talk
with Senator Suplicy;
Train to Hannover, Hotel in Hannover
Trhursday, July 11:
...
? - Train to Frankfurt, Transfer to Hotel
15.00- Prof. Dr. Richard Hauser, eConomics p·.-ofessor,
University of Frankfurt (c;:onfirmed, social p~licy, ,t.tarticulary
the economics of a minimum incomes policy or so-:-·-dled "negative income tax");
Friday, July 12:
..
Two meetings scheduled, dates confirmed but not exact
-times:
Bundesrechnungshof (Federal Audit Office, supervises
and controls ali public expenditure, legal basis and functioiting
of public auditing in Germany);
Deutsche Bundesbank (Central Bank, monetary and fi~
nancial policy, banking supervision, legal basiS, instituJ~Onal
structure, instruments, Ec-gz, European Monetary Union)
Flight to Berlin, transfer to Hotel;
Saturday, July 13:
ca. 10.00 - Extended guided sightsedng tour including
-Berlin and Potsdam
20.00- Dinner with Jorg Meyer-Stamer (German Development Institute, has conducted research in Brazil on informatics and machine too I industries), Dr. Thomas Hurtienne
(Latin American fnstitute ate the Free University, has Coriduc~
ted research in Brasilian politics); ·
-·- ··
Leopoldo Marmora (also LAI, currently involved in a
study on the social bases for reform policies in Argentirüt
and Chile)
,
Note:' This dinner is interided·as an informal, but hopefully
high quality, discussion ofviews, exptriences, reseai"ch results,
and possibly new ideas on what are the options and scenarios
for Latin Am.erican politicai economies, and what could be
innovative but realistic reform policies to -resume ecõnomic
growth and social development;
Ali participants--speák Portuguese or Spanish and h ave
visited Brazil and/or other Latin_ Am.erican countries extensively;
_
Sunday, July 14:
For your own use, Ms. Meyer-Minnemann and/or Mr.
Mathieu are available for interpreting;
Monday, July 15:
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_ Meetings are being scheduled by the office o{ the Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. They will include a~ least iwo
of the following;
Treuhandanstalt (holding agency for former publicly-owned firms of East Germany, now in charge of privatization);
SPD representative(s) in the City of Berlin or the state
of Brandenburg representative of the state government of
Brandenburg (SPD-state government);
Flight to Hamburg
Tuesday, July 16:
morning - Mr. Wilhelm Nólling, State Central Bank
of ~he city~state of Hamburg, former Finãlice Minister Of the
city-St&te of Hamburg (not yet confirmed, role of state central
banks in monetary policy and b~nking supervision, state bud·
get policy)
15.00- Prof. Dr. Hans-Jurgen Krupp, Finance Minister
of the city-state of Hamburg_(confirmed, social policy, social
security, incarnes policies, state budget policy) Note: Due
to state elections to be held at the end of June, Prof. Krupp
may be forced to cancel the meeting on short notice;
flight to Cologne/Bonn, transfer to Hotel in Bonn;
Wednesday, July 17:
10.00 - Ministerial dirigent Dr. Jürgen QU.antz, Stibdi~
visíort Head at the Federal Finance Ministry (confirmed, budget system, budgeting process) Note: Unfortunately, it was
not possíble to schedule th_is meeting- ãt th~_ beginníng of the
visit, as it will provide a basic introduction into the budgeting
process. On the other hand; on the basis of the preceding
meeting, it may be possible to better focus questi_ons of interest
from a Brazilian point of view.
Wednesday, July 17 (cont'd)
14.00- drive to Düsseldorf
15.00 - Mr. Günter Einert, Minister fÕr Econoniy and
Technology of the stateofNorthrhine-Westfalia (not yet confirmed, industrial policy, industrial restructuring - coai an<;i
steel industry in the Ruhr _area- technology policy, budget
policy)
? - Dinner with members of FES Latin American Department. _Note: This concluding dinner is intended to serve
for puipose ofreviewing and commenting the visiting program
and discuss further cooperation. The dinner may take place
-in Bonn or in Düsseldorf.
Thursday, July 18:
.
? - departure' from ? , flight ?
Addit!onal Program for Marta Suplicy
After Senator Suplicys itinarry has been set, we _have
now requested several meetings for Mrs. Marta Suplicy, alJ
of which are not yet confirmed. The requests include:
Prof. Dr. Schorch and/or Prof. Dr. Schmidt, Dept. of
Sexual Research of the Universify Hospital Eppendorf at the
University of Hamburg;
Ms. Edith Niehuis, SPD-MP, member of Women's and
Youth Committee of the Federal Parliament;
a visit to a so-called "Kinderlade_n" (literally "children's
shop", originally an anti-authoritarian ~indergarten) in Berlin;
a meeting with a representative of Pro Familia, in Bonn
or Hamburg.
Additional or substitute - in case of non~confirmation
of the above requsesis -- meetings may be arrange_d over
the-rieXt -two weeks.
-
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em substituição_a 93.117.95Q Letras Financeiras._dt;:~ T~Souro
do Estado de São Paulo (LFrP), vencíveis em 15-6-91 e suíeitas ao disposto na Lei n' 8.024, de 12-4-90, a fim de que
figure na Ordem do Dia da próxima sesSãO.
Sala das Sessões, 27de junho de 1991.- Oziel Carneiro.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1~-se
cretário.
•. REQUERIMENTO N• 354, DE 1991
É lido e aprovado o seguinte:
-Requeiro, nos termos do art. 281 do Regirrierito Inferno,
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para
o Projeto de Resolução n9 47, de 1991, que autoriza o Governo
REQUERIMENTO N• 349, DE 1991
do Estado de Minas GeraiS a emitir e colocar no mercado
Sr. Presidente,
Letras Financeiras do TesoUro do Estado_ de Min-~_s- Gerais
Nos termos do art. 280 do_ Regimento Interno,_ r~queiro
(LFrMG), destinadas ao giro de 83% dos 59.420.273 LFrdispensa de interstício para inclusão em Ordem d-o Díã_-do
MG e dos l4.027.431.852 Bônus do Tesouro de Minas Gerais
Projeto de Lei da Câmara 11~ 22, de _1991, que "cria a·área
(BTMG), coin vencimento nó 2' semestre de 199,\,a fió:t de
de Livre Comércio de Guajárá-Mirim, no Estado de Rôndoque figure na Ordem do Dia da próxima sessão.
nia, e dá outras providências.
· Sala das Sessões, 27 de junho de 1991. - Júnia Marlze.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1991. -SenadorOdacir
. O SR. PRESIDEN;r~ (Ma~r 0 f!enevides)- J>.s matérias
Soares.
·a que- se referem os reqUerimerttós ·aprovados figurarão na
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A matéria
Ordem do Dí3. da próxima sessãó.
- --- - --a que se refere o requerimento _figurará na Ordem_ do Dia
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 19-Seda sessão seguinte.
.
ctetário.
Sobre a mesa requerimentos que serão lidos !'~!o_ Sr. __ _
É lido o seguinte:
19-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-:- Os requeri-

mentos lidos serão remetidos à_ C9missão, de .Relações _Exteriores e Defesa Nacional, devendo ser apreciados após a Ordem do Dia. nos termos do § 3' do art. 40 da Lei Interna.

São lidos e aprovados os seguintes:

REQUERIMENTO Ne 350, DE 1991
Nos termos do art. 281 do Regimento InternJ requeiro
dispensa de interstício e previa distribuição de ~' ulsos_ pa:a
o Projeto de Resolução n~ 43, de 1991, que aut_onza o F._s.ta.~o
do Rio de Janeiro a elevar, tempotariamen_te, o limite aa
sua dívida mobiliária, mediante entiSsão~e-colocaç_ão p.o mercado de Letras Financeiras do Tesouro do Estadodo Rio
de Janeiro (LFTRJ) destinado ao giro de 84% dos 80.E27.002
, LFI"RJ, vencíveis no 2• semestre de 1991, a fim de que_ figure
na Ordem do Dia da sessão seguinte.
-__Sala das Sessões, 27 de junho de 1991. -Magno Bacelar.
REQUERIMENTO N• 351, DE 1991
Requeiro, nos termos do art. 281 do Regimento Interno,
dispensa de interstício e prévia distribuição de~ ~vulsos para
o Projeto de Resolução n~44, de 1991, que rerratlfxca a Resolução n' 55, de 1989, do Senado Federal, a fim de que figure
na Ordem do Dia da próxima sessão.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1991. - Junla Marise.
REQUERIMENTO N• 352, DE 1991
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno -_r:equeiro·
dispensa de interstício e prévia distribuição de_ avulsos para
o Projeto de Resolução n~ 45, de 199_1, que au~~nza o_Qoverno
do Estado do Rio Gtande do Sul a emitire colo~arn_o mercado
Letras Finanças do Tesouro do Estado do Rio Grande 9o
Sul (LFr-RS), destinadas ao giro de 84%das 102.040.128
LFT-RS com vencimento no segundo semestre de 1991, a
fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1991.-:- Oziel Carneiro.
REQUERIMENTO N• 353, DE 1991
Requeiro, nos_ termos do art. 281 do Regimento _Interno
dispensa de interstício e prévia distribuição de. avulsos para
o Projeto de Resolução n~46, de 1991,_ que ~~tonza o _qoverno
do Estado de São Paulo a emitir 9.D81.763.493 Bônus do
Tesouro do Estado de São Paulo-Série-Especial (BTSP-E)

· REQUERiMENTO N• 355, DE 1991 .
Requeremos, nos termos do art. 33ó, alínea "b", do Regimento IÕterno do Senado Federal, a apreciação em regime
·de ur&ência para. o Projeto de I.:ei da Câmara n' 37, de 1991,
que fixa o efetívo da polícia militar do Distrito __Fecleral e
_dá outras providênci:t~.
_
,
S_ala õa::. Se.ssües, 26 de junho de 1991. -Maurício Cõrrea
~. Juntahy Mag~bães _-_ L_~t_v:oisier Maia --- Elcio Alvares
- Eduardo Suplicy - Rachid Saldanha Derzi - Pedro Simon
- Dirceu Carneiro - Jonas Pinheiro - Chagas Rodrigues
- Esperidião Amin -- Amir Lando- Marco Maciel.....:. -Aureo
Me-no- ~ Valmir Campelo - _Louremberg N~nes Roch~ J_uni_a Marise - Alexandre Costa - _Josaphat Marinho Antonio Mariz- Garibaldi Alves- Flaviano Mello -- Ronan
Tito- Carlos Patrocínio- Humberto Lucena- Nelson Carneiro - Mansueto de Lavor - Ruy Bac~lar :..... Dario Pereira
- Oziel Carneiro- Magno Bacelar - José Eduardo- Teoto~
nio Vilela Filho - Levi Dias - Iram Saraiva - Lonrival
Baptista- Ney Maranhão- Jo3.o F~ça- Afonso Camargo
- José Paulo Bisol- Francisco RoUemberg -- Divaldo Suruagy - Wilson Martins - -Alfredo Campos - Nabor Junior
- Meira Filho - José Fogaça - Cid Sabóia - CQutinho
Jorge - Raimundo Lira - Hidekel Freitas - MariO CoVas
- Ronaldo Aragão - Márcio Lacerda - Nelson Wedekin
- José Richa- Julio Campos.

o SR- PRESIDEN1E (Ma~ro llenc;idos) .:- () rcqUeriri{eiltC>que -acaba de ser lido será votado ap9s a Or!=l~m
do Dia.
O SR. PRESIDENTE MAURO BENEVIDES ~A P.resF
dência recebo o ofício n~s/30, de 1991 (n 9 2.620/91, na origem),
através do qual o Presidente do Banco ceO_traJ, nos termos
da Resolução n~ 58, de 1990, solicita autorização para que
a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (SP) possa
contratar operação de crédito no valor de Cr$
7.196.734.599,40 (sete bilhões cento e noventa e_seis milhões,
setecentos e trinta e quatro mil, quinhentos__e.noventa_ e nove
cruzeiros e quarenta centavos), para os fins-que especifica.
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A matéria será despachada à comissão de issuntos económicos.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Bcncvides) - A
Presidéncía recebu O ofício s/31, de 1991 {n~ 287/91; na origem), através do qual o Governador do Estado da Paraíba
solicita autorização do Senado Federal para contratãr operação de crédito para os fins que especifica.
--A matéria será despachada à comissão de assuntos económicos.
-------0 SR- PRESIDENTR (Mauro Ilcncvldcs) - 1'-"á
esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

Item 1:

PROJETO DE RESOLUÇÂCJ
N' 17, DE 1987 .
.
(Em regime de urgência nos termoS--dO
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno suplementar, do Projeto de Resolução n 9 17, de 1991, de autoria do Senador Itã:mar Franco, que institui o Museu HistófiCo"- do Senado Federal
e dá outras providências (Dependendo de pareceres)_ das
Comissões de ConstituiçãO, Tustiça e Cidadania; e Diretora, sobre emenda de Plenário.)
Sobre a mesa, parecer da COinissâo cte Constituição, Justiça e Cidadania, que será lidO pelo Sr. lo;> Secretário.
É lido o seguinte:
.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Jlcnevidcs) - O
parecer é favorável.
Concedo a palavra ao nobre Senador Rachid Saldanha
Derzi, para -emitir parecer' da Comissão Diretora, s-obre a
emenda apresentada ao projeto.
PARECER N• 218, DE 1991
Da Cõmlssão de -cOniifriiição, Justiça- e·Cid8dairl3-Sobre
a Emenda n~ 1, de Plenário, ao Proejto de Resolução n'
17 de 1987 que "institui o Museu Histórico do Senado
Federal e dá outras providências."
Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho ·
A presente Emenda no;> 1, de Plenário, apresentad-a pelo
nobre Senador Nelson Carneiro, propõe a inclusão, ao Projeto
de Resolução n9 17, de 1987, (que institui b Museu Histqri_co
do Senado), de artigo específico dispondo sobre ã àiaçáo
de um Conselho Curador para o rêferido Museu.
O Conselho Curador seria composto por nove membros
a serem designados pelo Presidente do Senado Federal, sem
ônus de qualquer natureza, ecolhidos entre nomes de capacidade reconhecida.
Como atribuiçãO, o Conselho CUradOr Ú~rá, principalmente, a de colaborar com o Senado Federal na coleta, conservação e manutenção do acervo do Museu.
Em exame na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e Emenda em pauta demonstra ser da maior pertinênica
a criação de um Conselho Curador que funcione integrado
ao Museu Histórico do Senado Federal (MUSEN).
Sem qualquer ônus e não implicando a _criação de- cifgos
novos, este Conselho preenche um dos indispensáveis requi-

Sexta-feira 28 3867

sitos da moderna museologia, na medida em que um grupo
seleto, integrado por personalidades de notório saber na área
a _que se refere esta atuação específica, daria s~porte e credibilidade ao Museu, bem como incremen_taria a sua atuação externa, no sentido de ampliar e consolidar a proteção do seu
acervo.
Um acervo patrimonial com as características definidas
pelo Projeto de Resolução n" 17, de 1987, impõe em constante
aprimoramento, uma criteriOsa localização e uma apreciação
especializada dos bens que o componham. Um Conselho Curador de reconhecida capacidade seria um 'ªgenciador desta tarefa, além de contribuir, de maneira decisiva, par a divulgação
indispensável às atividades do Museu e seu conseqüente reconhecimento.
Pelo exposto e considerando a importância da Emenda
no;> 1, de Plenário, especialmente do ponto de vista do mérito 1
pronunciamo-nos favoravelmente à sua aprovação _e _conseqüente inclusão ao Projeto de Resolução no;> 17-, de 1987, passiuldo os dois dispostivos (art. e parágrafo único) da emenda
e integrarem o art. 2P do Substitutivo como seus§§ 1~ e 2<;>
Sala da Comissão, 5 de junho de 1991.- Maurício Corrêa, Presidente- Cid Sabóia de Carvalho- Relator- Amazonino Mendes - Juthay Magalhães - Wilson Martins Almir Lando - Elcio Álvares - Valmir Campelo - Ozíel
Carneiro - Josaphat Marinho - Ronaldo Aragão -- Magno
Bacelar -- Nelson Carneiro - Chagas Rodrigues - Antôno
Mariz.
O SR. RACHID SALDANHA DERZI (PRN- MS. Para
emitir parecer. ·sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs~ Senadores, a emenda n"' 1, de plenário, diz o seguinte:
- --- "Art. É criado um Conselho Curador, integrado por
nove membros, sem ónus de qualquer natureza, designados pelo Presidente do Senado Federal, dentre pessoas
que reconhecida capacidade para estimular o desenvolvimento do Museu.
Parágrafo único. Compete ao Conselho Curador,
colabroar, com o Senado Federal na coleta, conservação
e manutenção de objetos e documen1os que devam constituir o acervo do Museu.
Pelo exposto e considerando a importância da Emenda
no 1, de plenário, especialmente do ponto de vista de mérito,
pronunciamo-nos favoravelmente à sua aprovação e, conseqüentemente, a sua inclusão no Projeto de Resolução no;> 17,
de 1987.
~
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENl'E (Mauro Bcnevidcs) - O
parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à votação
do projeto, em turno suplementar, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam- queiram permanecer·
sentados. (Pausa.)
- Aprovado.
Em votação a emenda.
os· Srs. Senadores que a paravam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
- -----0 Projeto irá à Comissão Diretora para a redação final
da matéria.
OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -_5obre a mesa-, ·pa-recer da Comissão Diretora oferecendo a i"edação final
· ·
·
que será lido pelo Sr. 1' Secretário.
É lidO o seguinte:
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PARECER N• 219, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n• 17, de 1987.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n"' 17, de 1987, que institui o Museu Histórico
do Senado Federal e dá outras providências,
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de junho de 1991.Mauro Benevides,Presidente- Rachid Saldanha- oerzi, Relator - Dircu Carneiro - Beni Veras.

Art. 59
publicação.
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Esta resolução entra em vigor na data de sua

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a-discussãO.
Em votação.

Os Srs.

Senador~s

que a aprovam queiram permariecer ·

-sentados. (Pausa.)
Aprovada.

.. A matéria vai à promulgação.
ANEXO AO PARECER N' 219, DE 1991
O Sr. Eduardo Supllcy - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
Redação final do Projeto de Resolução n• 17, de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi··
O SR._ PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
dente, nos termos do art. 48~ item 28) do Regimento Interno,
a palavra ao nobre Senador.
promulgo a seguinte
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem.
RESOLUÇÃO N•
, DE 1991
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, quero cumprilostituioMuseuHistóricodoSenad.oFederaledáoutras mentar V. E:X;o pelo esforço que tem realizado para que o
Congresso Nacional possa concluir o exame das matérias, esprovidências.
pecialmente da Lei de Diretrizes Orçamentárias~ em- tempo
O Senado Federal resolve:
__
__ . . . .
. hábil e antes do final deste mês, conforme reza a Constituição,
Art. 1~ É instituídO o Museu HistõriCo do Seriã(io Fede-_ o que,_ inclusive, constitui um dever; Unia responsabilidade
ral- Musen, com a finalidade precípUa de colefa~, pescjüiSã:r de todos nós. Quero parabenizáRlo, Sr~ Presidente, pelo esforR
preservar e divulgar os testemu_nhos da J}istór!a do -~enad? ço que V. Ex~ tem despendido no sentido de que até a noite
Federal.
_ de a~Jlanhã, possamos concluir esses trabalhos.
Parágrafo úriiCó. ~o_ órgão aque se_ refere este art~o é
Ainda no dia de hoje, V. Ex' eXpreSsoU a importância
subordinado à Secretaria de Documentação--e Informação- do de <? próprio Partido dos Trabalhadores compreender esta
Senado Federal.
- ·responsabilidade, que é de todo Congresso Nacional. O nobre
Art. 2~ A estrutura e competência do Museu Histói"ico Deputado José Genoínq;Lídet do Partido dos Trabalhadores,
do Senado Federal- Musen serão definidas em Regulamen- que ora se encontra visitandO o -plenário do Senado, teve
to~ não implicando a criação do órgão em- novos:- cargos e
oportundiade de conversai com V. Ex• e de transmitir o_ acordo
empregos.
que houve entre todas as Lideranças~ inclusive _levando em
Art. 3!> O Museu Histórico do Senado Pederal - Mu- _conta o fipelo de V. Ex• para que na sessão do Congresso
sen funcionará em local a ser indicado peta ComisSãO Diretora de hoje à noite, possa ser lido o parecer relativo à LDO,
e terá o seu acervo patrimonial tombado pela Subsecretaria com o _entendimento de que o prazo para apresentação de
de Administração de Material e Patrimônio, com registro es- emendas se estende até às 11 horas de amanhã, a partir das
pecífico no sistema de informação do Cen_tro d~ _J'rocessa- 14 horas~ sem a intenção, por parte dos Partidos de Oposição,
menta de Dados- Prodasen.
·
de· Obstruírem a pauta. Iremos também contribuir no esforço
§ 19 O acervo patrimonial referido neste aii:igô séÍá pai-a aProvação da LDO em tempb hábil, para que todos
constituído por todos os bens _tomblldos à conta do Museu os_S~s._Çongressi!;itas·possam Completare participar desse traR
HistóriCo do Senado F~deral, representados, principa1meitte, balho tão iiÍlPortã.Dte. E g9staria de transmitir que essa é
pelos elementos de valor histórico encontrad~s em qu~quer a disposição do Partido dos Trabalhador,es, assim como de
dependência do Senado Federal~ pelos que seJam adquutdos outros partidos.
___ ----·- _--~Sr. Presidente, trago também, ao seu conhecimento um
e pelos que lhes sejam doados.
. _ .
§ z,. Todo o mobiliário e demats objetos, constâerados segundo assunto, que acredito ser de grande relevância. Há
de valor histórico pela Secretaria de Documeritação e_InformaR poucos dias, nós votamos aqulo acót'do sobre os juros atrasação~ existentes nas dependências do Senado Federal e de sua dos da dívida externa. Na noite de. quartaRfeira 41tima, e com
representação no Rio de Janeiro, serão re~o":~dos para o a colaboração dos Senadores Pedro Simon e Ronan Tito Museu Histórico do Senado Fede;çaJ - Musen, cabendo à Relator da matéria - , foi incluída, como uma das cláusulas
Subsecre:taria_de Administração de Materíal e Patririlônio efeR. -~~-p~ojeto de reSOiuÇ_ãO, que ãnt"éS da vigência do acordo
tuar a necessária alteração de tombamênto. _
- flrm.adO- coni õs credores-internaciOnais, o Senado Federal
§ 39 AplicaRse o disposto no parágrafo anterior a doeu- deveria receber a cópia do meSmo tr-aduzida para o português~
mentos e quaisquer outros elementos de valor histórico~ exceto Houve a notícia de que~ no dia seguinte à aprovação do acordo
pelo S_en_ado, portanto, na quintaRfeira passada, foi assinado
os declarados secretos na forma regimental e regulamentar.
Art. 49 É criado um Conselho Curador, integrado por efetivam.ente o acordo com os credores.
nove membros, sem ônus de qualquer natureza, designados
E seria ~portante, Sr. Presidente, uma vez que se anunpelo Presidente do Senado Federal, dentre pessoas. de_ reconhecida capacidade para estimular o desenvolvimento do Mu- Cia-que, nó próximo dia 1\ no início da próx~~ semana,
haverá o primeiro pagamento pelo Governo brastle!To de 900
seu.
Parágrafo único~ Compete ao Conselho Curador colaboR milhões de dólares, que, em respeito à decisão do Senado,.
rar com o Senado Federal na coleta, conservação e manuR _pçossa esta Casa receber~ se possíyel até ama~nhã, que é o
tenção de objetos e documentos que devarÍl constituii ó acervo último dia útil antes do dia 1•, a cópta da traduçao do contrato
,firmado pelo Governo brasileiro com os credores_ internado Museu.
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cionais. Isso_ seria o cumprtme·nto, se não me e~gano, dÕ
art._59 da Resolução.
b próprio Líder do Governo, Senaqo Marco Mã.ciel, foi
por mim relembrado da questão quando S. Ex~ teve a gentileza
de telefonar-me na sexta-feira passada,dia 21-. S. Ex~ disse-me
que alertaria o Governo parà ·a nééeSsidade desse cumprimento. Quero então, Sr. Presidente, recordar esse fato, porque amanhã será-o-último dia útil, antes do dia 1"', para que
possamos, no Senado, apreciar os termos do contrato que,
acredito, é exatamente de acordo com o que foi ~rprovado.
Obrigado Sr. Presidente.
o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre.Sena- .
dor Eduardo Suplicy, em_ relação ao item 2 da manifestação
de tribuna de V. Ex•, a Mesa secundará o apelo ora transmitido, para que realmente venha a esta Casa a traduçãO do
acordo estabelecido entre o nosso País e os credores interna·
·
cionais, para o pagamento da díyida.
No que tange à votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias·; á Presidência Solicitou a intermediação prestigiosa de
V. Ex• junto à bancada_do seu Partido na Câmara dos Deputados, para que--e-ntendessem, o eminente_Lfder José Genof:gq
e os demais integrantes do PT, as razões que ditaram o comportamento da Mesa, com. relação à inclusão na Ordem. do
Dia da Lei de Diretrize~ Orçat;tient~ri3s. Hoje,- será cOnhecido
o parecer do Relator, D!!p\ltado Messias Góis, e fluirá Um
prazo até amanhã, às 11 horas, para a formulação dos destaques, e, às 14 horas, numa sessão do Congresso Nacional,
para a qual, desde já, encareço a presença de todos _os Srs.
Senadores.- Apreciaremçs, então, a proposição e Os respectivos dest~ques, a fim d~.que se. cumpra realmente o prazo
estabelecido na Carta. Constitucional brasileira.
Muito grato a V. Ext, nobre Líder dq PT,-pela ~ua v~IÍOS?:
interferência junto a setores da Banca,da, do seu Partido na
Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)....:. Iiem 2: ·
Votação, em turno único, do RequerimentO n9
288, de 1991, do Senador Moisés Abrão, solicitando,
nos termos _regimentais a transcriçaO, nOs Anik do _
Senado Federal, do artigO de auto:r;ia da jornalista
Rita Nardelli, iiltituhido "Saudades de Pompeu", publicado n~ C:l?rre,io Brqziliense, edição de 18.de junho
de 1991.
. .
- --Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores -que -o- aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
Será feita a trariscrição so~citada do artigo de autoria
da nobre jornalista Rita Nardelli, exaltando a personalidade
inconfundível do'" nosso saudoso companheiro e grande democrata que foi Pompeu de Sousa.
É a seguirite a rilatéria cuja transcilção .-é sOliCitada:
SAUDADE DE POMPEU
Rita Nardelli
"Eu conheci o Papai Noud!" Minha sobrinha Rafaela,
de dois anos de idade, contava à familia, exultante, o encontro
que acabara de ter com o Senador Pompeu de Sousa. Grisalho,
como o pai de Pinóq uio, o Gepeto - apelido carinhoso que
lh~ foi dado por alguns coleguinhas -, Pompeu entrou na
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brincadeira de ser o Papai Noel. Com sua doçura -e simpatia:,
representou tão bem o papel que conveceu a pequena Rafaela.
Minha sobrinha é apenas uma das crianaçs que se apaixonar~m pelo senador. Muitas vezes o·vi cativar meninos e -meninas. Presenciei cenas de crianças que queriam beijá-lo, subir
em seu colo, mexer em seus cabelos. As crianças identificam
bem as pessoas que merecem O seu sorriso.
Mas a doçura de Pompeu era apenas uma de suas virtudes.
E ele a distribuía generosamente, diariamente. Todas as manhãs, chegava ao gabinete e cumprimentava cada um de nós,
seus funcionários, pessoalmente. A c_ada um dir~gia uma alcunha carinhosa. O Sa~uel era o "lobo do cerrad~", porque
morava-- no Guará. Tere:Za e eu eramás as duas senhoras,
as ·duas boêm1as, as que, volta e meia, perdíamos a hora
e, quando não o fazíamos, éramos ruidosamente saudadas
pelo senador com um "bom dia" caloroso:
"Bom dia, senhores", dizia efe aos funcionários homens,
para continuar, em iom de gozação: ·"Ah! Hoje temos a~
senhoras também, a esta hora da manhã ... "~
Não posso omitir que, em duas ou três ocasiões, Pompeu
foi um pouco rude comigo. Isso aco-ntece.u no calor da campanha eleitoral. Mas, qua~do ocorria, ele ficava tão arrependido
que, minutos depois, me chamava em sua sala para pedir-me
de~culpas._ E o fazia com tanta sinceridade e com o coração
tãó- aberto que era impossível não atendê-lo imediatamente.
Uma das coisas que mais me impressionaram dUrante
o tempo em que fui aSs.eSsora -de PompeU fOi a sua posição
de defender intransigêntemente as instituiç6es. Na campanha_
eleitoral. muitas vezes Q Senado _estava_ praticamente_ vãiio.
Pompeu chegava diariamente-antes das 14h30min, j>afá abrir
ou particípar da sessão. _Muitas e muitas vezes o vi procurando
os senadores que estavam na Casa para obter o número mínimo necessário à abert~ra da sessão. Se não me engano, uma
ú_n!~a_v~ Po(Ilpeu não conseguiu fazê-lo. Advertido por algu~s
de que estava prejudicando a sua campanha à reeleição, ao
deixar de comparecer a compromissos e~eitorais para âbrir
e presidir sessões dq Senado, ele era taxativo: aqui, dizia
ele, é o foro de debates, e não pode ficar fechado em hipótese
alguma, sob pena de _o Executivo ficar livre de qualquer controle.
. Outra qualidade de Pompeu era a sua· coerência. -Óuân.tas·
e quantas vezes o vi recusar p~opostas políticas sob o .argu~
mente de que não iria aórir mão de seus princípios! QUantas
e quantas vezes vi seu desapontamento com atitudes de outros
políticos que não tinham a firmeza de conduta que ele possuía.
___ Escrevo aqui um _pouco ·do que vivi âo lido de Pom·peu
para homenagear um homem que teve uma bela história,
fez muito por seu País e deixa grandes lições. Tenho org'ultio
de ter trabalhado com ele e, mais que isso, a convicção de
que foi um privilégio cónviver com ufiÍâ Péssoa tão lutadora,
_tão.. bonita, tão apaixonada pela vida, ·pOr ·seu País e por seu
povo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3:
VotaÇão,-em turno úníco, do Requerimento n"'.
289, de 1991, do.Senador Jutaby Magalhães, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição dos
Anais do Senado, dos artigos-Ue autoria dos joma:-,
listas Carlos Ca_stello Branco e Carlos Chagas, que
prestam homenagem ao ex-Senador Pompeu de Sou-sa, publicados no Jornal do Brasil e Tribuna da Bahia, respectivamente, no dia 13 de junho de 1991.
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Em votação o requerimento.
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-necer
sentado.s. (Pausa.)
-- ·
Aprovado.
Será feita a transcriçãO Solicitada.
É a seguinte a matéria cuj_a transcrição :~--solici-tada.
·
·
· ·- -- -------POMPEU, UM BRASILEIRO
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no não resolveria nenhuma das grandes questões nacionais,
económicas ou sociais, mas serviria de meqlnismo para facili-

__ _
Não apenas o Congresso, a_ impreOsa e a universidade
perdem com o desaparecimento de Pompeu. Perde o País,
perde a cultura, perde o humanismo, numa hora em que tão
poucos são encontrados para susteritar esses valores. Liberal?
Socialista? Reformista: ou revolucíonário? Não há rótulos para
marcar Pompeu de Sousa, porque ele era tudo isso e ro_uito
mais. Um Homem, com "H" maíusculo. Um brasileiro cuja
memória começamos a reverenciar com amargura nias, também, com org~lho.
(Tribuna da Bahia, !3-6-91.)
Coluoa do Castello
tá-las_~

Carlos Cbagas
BRASÍLIA -Com Pompeu de sousa, desaparece não
uma geração, mas o mestre de urna, geração. Para começar,
de jornalistas. Foi ele quem, no final da década de quarenta,
de volta dos Estados Unidos, promoveu a mais profunda revolução gráfica da imprensa brasileira. Diretor de-redação do
A VIDA COM PAIXÃO DE POMPEU DE SOUSA
Diário Carioca, implantou o lead, a forma leve de transmissão
Nos primeiros anos da década _de_3_0, um jovem Cearense
de notícias e uma diagramação·mode_rna_, depois acompanhada olhava a rua e os prédios vizinhos da ante-sala de um dentista
pela maioria dos ou_trQS_ jornais. Soube utilizar a __p_rinieira -no centro do Rio de Janeiro. De repente, viu na janela de
página como ning':l~~~ Fez escõla.
um -edifício fronteiro seu ídolo no Cear~, o jornalist~ Américo
Político, mesclado de jornalista, participou ativaníente -Palha:, protagonista· de famosas campanhas políticas no estado.
da luta anti-Getúlio Vargas e, depois, do processo de retifi~
Rêconheceram-se, trocaram sinais e combinaram se encontrar
cação-õas instituições. Entusiasmado com a criação de Brasi1ia,
imediatamente lá_ embaixo. Pompeu de "So"Usa, o jovem, desaqui chegou antes da inauguração para dirigir o ~C-Br~ília,
ceu preciptado pelas escadas e, na portaria, mal entreviu o
de vida curta porém marcante. Criou os-célebres "bilheiinhos altligo, estreitaram-se nos abraços um do outro. "Palha!",
a Jânio", réplica à enxurrada de memorandos do então presi- gritoU. "Orlando!", disse o outro, emocionado.
dente,depoistransform_açlosemlivro . .P,articipoudacampanha
Não era o Palha nem Pompeu era o suposto Orlando.
da legalidade, pela posse de João Goulart, e assessorqu Tan- Não importa. Confraternizaram, re~nbvaram os abraços e Porocredo Neves, então primeiro-ministro. Pouco depo-is, vamos peu· -despediu-se rindo e ..saiu ..às- gargalhadas pela rua e pela
encontrá-lo como diretor do Grupo Abril, na capital federal, vida. Era assim o querido_amigo e padrinho que, por engano
onde permaneceu por quase vinte anos, esgrimindo, resistindo como sempre,·a morte acaba de colher em Brasília. ~órnalistà,
e enfrentando a ditadura, sempre sem perder a verve, a capaci- político, crítico de teatro, professor, administrador, sei lá mais
dade do diálogo e a profunda inquietação.
o quê, tem extenso· cu-rrículo que os-jotnáis estão ·evocandp.
Cada vez mais mergulhado na política, foi fundador do
O que fica dentro de m"im é o Pompeu único na·sua Variedade,
MDB e do PMDB, assumindo _a Secretaria de Educação no aquele que dizia que sem paixão nada se fazia âe grande.
governo José Aparecido e, em seguida, elegendo-se senador
Realizou ao pé da letra esse ideal. Com alegria e paixão
pela primeira representação popular de Brasília,- cargo que foi à cada momento, na variedade de tarefas, de ofícios e
exerceu até o ano passado. Voltou, então, a ser o represen- de situações às vezes contraditórias em·que se. viu envolvido,
tante da AssociaçãO BraSileira de Imprensa na capital federal, o et~rno Pompeu, grande figura humana, realizador de experepresentação abruptamente interrompida terça-feira, Com o
riêri.cia-piloto da_moderna tmpienSa biasíleii'a e oco-fundador
seu_ falecimento.
_
_
da Universidade de Brasília,_que iria aqui encerrar sua vida
O _importante, na trajetória de Pompeu, é que-ele jamais · -coníÕO Senâdorda cidade, o Pompeuzinho, de cabelos brancos
se dobrou às circunstâncias e às contingênciaS. Resistiu a vida e esvoaçantes, querido das moças e rapazes que sufragaram
inteira, do alto de' seus 77 anos. Ameno, agitado, denso e seu nome ainda na eleição do ano passado.
·pleno de qualidades, faz alguns anos que voltou à UniverO c[Ue Po"mpeii foi e o que fez condizia com sua natureza,
sidade _de Brasília, _cc;nno professor. Ele havia sido um- dos com a abrangência do _seu espírito, a disponibilidade da sua
fundadores, com Darcy Ribeiro, e! em 1964, fez parte do alma, a capacidade de assumir e de ~ntregar-se a tudo, a
listão de dispensas.determinado pelo radicalismo. Seu retorno qUalquer coisa e a cada moment9: Val~ a pena lembrar o
foi um dos atos de maior emoção para o Curso de Jo"rnalismo, seu i'ote~ro. Com·eçou ensinando português no Colégio Pedro
criado__ por ele no início das atividades da UnB. Senador, II. Passou a estudar matemática com- PoD.tes de Miranda,
encontrava tempo para dar aulas e trasmitir experiências, o cujo curso de filosofia freqüerifà\/a. Aproximou-se da Juvenque de mais rmportante ele julgava. Acima e alépt das teorias, tude Comunista. Com Augusto Frederico Schrnidt, reenconmostrava aos aluuos _as vantagens da p~ática. A maneira de trou a Igreja. Aos 20 anos, Oswald de Andrade aconselhou-o
Sobral Pintó, Pedro Calmon, Afonso ArinoS:e outros mestres, a casar imediatamente senão ele morreria de_- paixão.
Pompeu situava as questões mais complicadas no seu contexto
Teve um rápi<~.o emprego de daliloscopista do Ministério
históriCo e torna v~ -Ç_l_aras equações que aos jovens pareciam do Trabalho, mas logo iria ao jornal. Primeiro, a Folha Carioca, que abandonou quando o jornal aderiu à embaixada alemã.
incompreensíveis. ,
.
Fundador também do PSDB, era o mais ligeiro· dos tuca- Depois, o Diário Carioca, que foi uma longa paixão. Iniciou:.se
nos, empenhado__ agora no estabelecimento do parlamenta- pelo comentário da política de guerra e lá foi colhido pela
rismo. Costumava passar-me pites, sempte ·que lia um artigo Fundação Rockfeller para integrar um grupo de jornalistas
ou assistia a· um Co1IJ.etltáriq meu, em defesa do presiden- que foi a Nova Iorque preparar-se por um ano e meio para
cialismo. Estava certo de que o sistema parlamentar de gover- programa de promoção ligado à preparação para a guerra.
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De volta produziu programa de rádio. Entre seus redatores estava o coronel Castello Branco, seu observador militar.

Dos Estados Unidos trouxera a visão da imprensa moderna
que iria inspirá-lo a fazer a grande reforma do Diário Carioca,
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte:

ponto de partida para a modernização da nossa imprensa.

Não foi só o lead nem a diagramação vertical Uá praticada
pelos Diários Associados) que ele introduziu. Quebrou sobretudo o formalismo dos títulos e das posturas. Quando o General Dutra deixou o Ministério da Guerra, substituído pelo
General Goes, ele anunciou no alto da página: "Sai Dutra,
entra Góes". Era uma revolução. Antes da reforma do DC,
Pompeu participara como c-rítico da revolução no teatro, de
Ziembiski e Nélson Rodrigues.
Em 1945 Pompeu de Sousa conspirou com o General
Cristóvão Barcelos para a derrubada do Estado Novo. Em
1950 conspirou com o Genef31 Canrobert contra a posse de
Getúlio. Em 1954 foi uma espécie de presidente da República
do Galeão, orientando politicamente os coronéis da Aeronáutica que caçavam o assassino do Major Rubem Vaz. Em
1955 conspirou com o General Lott, de quem foi porta-voz,
e ficou com Juscelino e Jango. Em 1961 tentou armar resistência popular contra o golpe militar. Logo depois viria para
Brasília como Secretário de Imprensa do Primeíro-Ministro
Tancredo Neves.

Em Brasilia, a segunda grande aventura de sua vidaparticipar com Darcy Ribeiro da implantação da Universidade, da qual o excluiria o General Castello, seu antigo colaborador. Na adversidade, foi para São Paulo como editor de
fascículos da Editora Abril, mas voltou a Brasília para chefiar
a Sucursal da Veja. Depois foram projetaS avulsos até se
engajar em 1979 com outro General, Euler Bentes, candidato
a presidente. Finalmente voltou ao poder em 1985 como Secretário de Educação do Distrito Federal. Dali saiu para o Senado, sua última tarefa, sua última paixão, sua última alegria.
Como constituinte foi ãutor da emellda que-, 3.dotadá, proibiu
que se legisle contra a liberdade de imprensa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Iienevides f:._ item 4:
Discussão, em turno úriiC-o, d()Projeto de Lei
da Câmara n' 50, de 1987 (n' 171187, na Casa de
origem); de inicüitiva do Presidente da República,
que dispõe sobre a padronizaçã_o_, a classificação, o
registro, a irispeção, a produção e a·fiséalização de
bebidas, autoriza a criação do Conselho Nacional
de Bebidas e dá outras providênciaS, tendo
PARECERES, sob n" 111 e 112, de 1991, das
Comisáões:
- --~--de Constituição~ Justiça e Cidadania, favoráV-el
ao projeto, nos termos de substitutivo qi.ie OfereCe;
-de Assuntos Económicos, favói"ável ao projeto,
nos termos de substitutiVo que apresenta.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do disposto
no art. 235, item II, do Regimento Interno.
Ao projeto· não foram apresentadas emendas.
Passa-se ã discussão do projeto e do substitutivo, em
~~
~~
~
turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do
disposto no art. 300, inciso X, alínea "b", e inciso XIV do
Regimento Interno, terá preferência para votação o substitutivo apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos.

REQUERIMENTO N• 356, DE 1991
Nos termos do art. 312, aliil.eá "c", do Regimento Inter~
no, requeiro destaque para votação do _caput do art.__49 do
Substitutivo da Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania,
ao PLC 50/87. a fim de integrar o texto do substitutivo da
Comissão de Assuntos Económicos.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1991. - Odacir Soares.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O requerimento do nobre Líder Odacir soares será oportunamente VOM
tado.
Em votação o Substitutivo -da COmissão de Assuntos Económicos; sem prejuíZO'do pi"ojeto e do SubstitutíVo- dã_ComiSsão de ConstituiÇão", Justiça e Cidadania, ressalvado o destaque requerido.
Os Srs. Senadores que o aprovam·queiram pemianecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_-~provado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto
e o -sUbstitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Em votação o destaque.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Com-iSsão Diretora~ ã. fíiri -de ser re<HgüiO
o vericido para o turno suplementar.
_
É o segUinte o_ substitutivo aprovado_:
EMENDA N• I - CAE (Substitutivo)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 50, DE 1987
Dispõe sobre a padronização, a classificação, o
registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de
bebidas, autoriza a criação da Comissão Intersetorial
de Bebidas e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica estabelecida, em todo o território nacional,
a obrigatoriedade do registro, da padronização, da classifiw
cação, da inspeção e da fiScalização da produção_ e do com~rcio
de bebidas.
Parágrafo único. A inspeçáo e à fiScalização de que trata
esta lei, incidirão sobre:
1 - Inspeção:
a) equipamentos e instalações, sob C?S aspectos hi~ênico,
Sanitãrio-e "técniCo;
- _:_- ---- ---b) embalagens, matériasMprimaS e demais substâncias,
Sob os aspectos higiêliico, sanitário-e-qualitativo;
2 - Fiscalização:
a) estabelecimentos que se dediquem ã industrialização,
ãexportação e irilportação dos produtos objeto desta lei;
b) portos, aeroportos e postos--oe fronteira;
c) transporte, armazenagem, depósito. coop-erativa e casa atacadista; e
d) quaisquer outros locais previstos na regulamen~aç~
- desta lei.
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Art. 2~ O registro, a padronização, a claisifiCãção, e,
ainda, a inspeção e a fiscalização da produção e do comércio
de bebidas, em relação aos seus <;~.spectos tecnológicos, competem ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.
Art. 3' Ainspeção e a fiscalização de bebidas, nos seus
aspectos bromatológicos e sanitários, são-da competência do
Sistema Único de Saúde (SUS), por intermédio de seus órgãos
específicos.
Art. 4~ Os estabelecimentos que iiidustrializem ou importem bebidas ou que as comer_ç_ializem a granel só ·poderão
fazê-lo se obedecererp., em seus equipamentos e instalações,
bem como em. seus produtos, os padrões de identidade e qualidade fixados para cada caso.
_
Parágrafo único.-~- As bebidas d~_pr~_Cedência estiãngeira
somente poderão ser objeto de comércio ou entregues ao
consumo quando suas especificações atenderem aos pãdrões
de identidade e qualidade previstos para os produtos nacionais, excetuados__os produtos que tenham características peculiares e cuja comerci~lização seja autorizada no país de origem.
Art. 5<? A bebida conterá, obrigatoriamente, a matériaprima natural responsável pelas_ suas característie3:5 qrganolépticas, obedecendo aos padrões de identidade e qualidade
, _
previstos em regulamento próprio.
§ te As bebidas que não atendere10 ao disposto no caput
deste artigo serão denominadas artificiais e deverão pb~~rv::j.r~
as disposições regulamentares desta lei.
§ 2<? As bebidas que apresentarem características organolépticas próprias de matéria-prima natural de sua origem,
ou cujo nome ou marca se lhe assemelhe, conte_rão, obrigatoriamente, esta matéria-prima nas quantidades a·ser~m_estabe
lecidas na regulanJen_tªção desta lei.
Art. 69 As bebidas dietéticas e de baixa caloria poderão
ser industrializadas observadas as disposiç6es desta lei, do
seu regulamento e legislação-complemenfar, peimitindo o emprego de edulcorantes naturais e sintéticos na sua elal?oração.
§ 19 Na industrialização de bebidas dietéticas e de baixa
caloria, poderão ser feitas associações entre edulcorantes naturais e sintéticOs, obedecido o disposto na regulamentação desta
lei.
§ 2~ Na,rotulagem-da bebida dietética e de baixa caloria,
além dos dizeres a ~erem estabelecidos na re_gulainentação
desta lei, deverá constar o nOme genérico -do edulcorante,
ou edulq)fantes, quando houver associã.ção~ Sua Classe e quantidade ou peso por unidade.
§ 3<? É livre a comercialização, em todo território nacional, das bebidas dietéticas e de baixa caloria, obserYad_as as
disposições desta lei.
Art. 7~ Fica proibida a adição, _em sucos, _de aromas
e coran_t_es artificiais.
Art_- 89 É faculta-cio o usO da_çlenomii!_ação "conhaque",
seguida de especificação das ervas aromáticas ou componentes
outros empregados corno s1,.1bs,ância principal do produto destilado alcoólico que, na sua elaboração, não aproveite como
matéria--prima o destilado ou aguardente vínica.
Art. 9' Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal
cabível, a infração às disposições desta lei acarretará, isolada
ou cumulativamente, nos termos previstos em -regulamento,
além das medidas cautelares de fechamento do estabelecimento, apreensão_ e destinaÇão da niat~ria-prima,- produto
ou equipamento, as seguintes sanções administrativas:
I - advertência;
II- multa no valor de até Cr$ 6.3oo.ooo;oo (seis milhões
e trezentos mil cruzeiros);
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III- inutilização da matéria-prima, rótulo e/ou produto;
IV -interdição do estabelecimcn_to ou _ equipamento;
V- suspensão da fabricação do produto; e
VI -cassação da autorização para funcionamento do estabelecimento e/ou proibição de venda e publicidade do produto.
Art. 10. Na aplicação das medidas cautelares ou de auto de inflação, haverá nomeação- de um depositário idóneo.
Parágrafo único. Ao depositáriO infiel será aplicada a
penalidade de multa no valor de até Cr$ 630.000,00 (seiscentos
e trinta mil cruzeiros), sem prejuízo das outras sanções pertinentes.
Art. 11. O Poder EXecutivo fixará em regulamento,
além de outras providências, as disposições específicas referentes a classificação, padronização, rotulagem, análise de
produtos, matérias-primas, inSpeção e fiscalização de equipamentos, instalações e condições higiênicd-sá:riitárias dos estabelecimentos industriais, artesanais e caseiros, assim como
a inspeção da produção e a fiscalizaç~o do comércío de que
trata esta lei.
Art. 12. Fica ú POder ExecutiVo, na regulamentação
desta lei, autorizado a criar a Comissão Intersetorial de Bebidas, integrada pelos ministérioS e órgãoS 'competentes e poi'représentantes das entidade_s cjvis iqt~ressad~1:i._ ~m ·a finalída4e de articular políticas e programas e orientàr ·a pOlítica
nacional para o setor de bebidas.
Art. 13. O Poder EXecutivo regulamentará esta lei no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua j:mblicação.
"·
Art. 14. E~ ta lei_ e1_1tra em vigor na data de sUa publicação.
Art. 15. Revogam-se as d~sposições em contrário, em
especial a Lei J9 5.823~ de 14 de nOVembro de 1972:
___ _

o

~ seguinte o destaque aprovado:
Art. 49 Suco ou sumo é a bebida_ extraídada fruta ou
da parte comestível do vegetal de origem, por prOcessamento
tecnológico adequado, não fermentada, de cor, aroma e sabor
característicos, submetida a tratamento que assegure a sua·
apresentação e conservação até o _mo_mento do consumo.
--§ 2<? - Fica proibida a adição de aromas e corantes artifi.:.
ciais em suco e em sumo pronto para beber.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-:-::: Item 5:
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n~ 11, de 1991, de autoria do Senador
Alfr~do Campos e outros _Seohores Senadores, que altera
a redação do § 3•, do art. 57, do 4' do art. 66, do 3'
. do art. 68 edoart. 166, caput e seus 1' e2•da Constituição
· Federal.
·
A Presidê_t~.ci;a esclarece ao Plená_tio que em obediência
ao disposto no 2~ do art. 358 do Regiitiento Inte_mo, a matéria
figurará em Ordem do Dja durante cinco sessões ordinárias,
em fase de discussão quando poderão ser oferecidas emendas
assinadas por um terço, no mínimo, da composição do Senado.
Transcorre hoje a primeira sessão de discussão.
Discussão da Proposta de Emenda à Constituição n9 1,
de 1991, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A discussão da matéria terá prosseguimento na sessão
de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 6:
Discussão, em turno único, do Parecer n~ 209, de 1991,
da Comissão de ConStituiÇão, Justiça e Cidadania, sobre

Junho de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlio II)

a Mensagem n' 162, de 1991 (n' 307191, na origem), de
24 de junho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Doutor Aristides Junqueira Alvarenga, para
ser reconduzido ao·cargo de ProcuradorwGerã.l da República.
Nos termos do disposto no -art. 383, alínea g, do Regimento Interno, a matéria deverá ser apreciada em sessão pública, sendo a votação procedida por escrutín-io secreto.
A matéria foi iricluída em Ordem do Dia em vírtude
de dispensa de interstício concedido em Sessão aflteríOr.
Em discussão o parecer;·em turno único. (Pausa.)
A Sr' Jônia Marise para discutir.

Sr. Presidente_,_ peço a palavra,

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra a nobre senadora Junia Marise.

Concedo

A SRA. JÚNIA MARISE __: (PRN- MG. Para discustír.
Sem .revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a Comissão de Constituição, Justiça e. Cidadania desta Casa,
presidida pelo eminente Líder Senador Nelson Carneiro, talvez numa decisão "inédita, aprovou, por unaniiriidade, o norrie
do Procurador-Geral da República, Dr. Aristides Juriqueira
Alvarenga, reconduzindo S. Ex• ao cargo, a convite do Senhor
Presidente da Repúblíca.
.
Hoje, este Plenário, certamente, confirm3fá~_i:it"ãiS--Uilüi
vez, a decisão que tomou, há dois anos, qu-andO aprovou,
sua indicação para a Procurador-GeraldaRepúbl_ica.
É importante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, neste
momento, quando vamos confirmar essa decisão, possamõs
aqui traçar, em poucas palavras, a trajefória- percOrrida por
esse eminente homem público que vem se dedicando à carreira
juiídica no nosso País.
Nascido em São João dei Rei, na mesma terra onde n3sceu
o saudoso Presidente Tancredo Neves, o Dr. Aristides Junqueira Alvarenga vem trabalhand~, _ao long<? _da sua vida de
quase 23 anos de atividades passando por Goiás; São Paulo
e Brasília, em unia~determinação incornum na defesa da justiça, como instituiÇão jUdiciária, e em- busca da justiça, como
pressuposto maior da liberdade dos homens.
O Ministério Público, atê há poucos ano, era visto como
um braço do Poder Executivo"; e hoje, depois da nova Constituição, temos sentido o seu fortalecimento e a sua independência, principalmente por ter à frente a presença do Dr.
Aristides Junqueira.
Como bem lembra o constituciOnalista José Afonso da
Silva, historicamente o-Ministério Público vem ocupando lugar
cada vez mais mais destacado na organização do Estado. Se,
na primeira Constituição Republicana de 1891, sequer era
mencionado, tendo suas atribuições exercidas por um dos
membros do Supremo_ Trióunal Federal, na Carta Magna de
1934, passou a se"r considerado órgão de cooperação das atividades governamentais.
Por isso, Sr. Presidente; quáõdo a constittifute_ de 1988,
através deste Congresso-Nacional, deu-lhe o relevo de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbido-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e .individuais indisponíveis, e
passando a ter na Procuradoria-Geral da República o homem
que vem se pautando na condução em defesa da sociedade
brasileira, preservando com dignidade e independência a atuação do Ministério Público em nosso País, certamente, mais
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uma vez, este Senado da República, confirinarid9 o _q~e _foi
decidido na Comissão de Constituição, Justiça~e Cídãdãiiia,
haverá de homologar por unamimidade a indicação desse Procurador-Geral da República, reconduzindo o mineiro Aris!id~s)~~q~~ira para a Procuradoria-Gerãi da""R.~pública.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
em discussão a indicação do Dr. Aristides Junqueira Alvarenga para Procurador-Geral da República, depoi~ da manifestação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE)
-Sr. Presidente, falo em nome de toda a Bancada do PMDB,
para-dizer, neste momento, que o Dr. Aristides Junqueira
repreSentou muito bem a aspiração do constituinte de 1988.
Na verdade, o engrandecim(!~19 _9_o Ministério PP.bliçp
êD.CõiifroU-nã pessoa de S. Ex~ a I_"ealizªção de todo o ideário
qUe inspirou os componentes da Assembléia Nacional Constituinte. E, mais do que isso, encarnou com perfeição o espírito
fiSCalizador e, ao mesmo tempo, democrático dos dispositivos
constitucionais que deram independência ao Ministério PúbliC<?, a fim de que pudesse operar, acima de tudo, pela melhoria
da aplicação da Lei brasileirit por uma aplicação regular, evitando determinados casufsmos que até consagravam desrespeitos maiores à -lei constitucional.
Durante os anos em que exerceu o seu cargo, o Dr.
Ari,stides JuriqU.eira foi reconhecido não apenas pelas decisões
das Cortes superiores, não somente pelas decisões-do Supremo
Tribunal Federal, mas notadamente, Sr. Presidente, pelo juízo
social, pela compreensão da própria sociedade que contemplou Com aplausos e com espíritos inovador a atuação do
Procurador-Geral da República. A sociedade brasileira com~
preendeu tanto quanto a Corte Maior a luta, o trabalho, o
desempenho do Dr. Aristides Junqueira.
No âmbito da Comissão de Constituição, Justíça e Cidadania, foi Relator do competente processo o nobre Senador
Maurício Corrêa, que elaborou o parecer do qual todos os
Srs. Senad?res tem agora conhecimentO. Nesse parecer está
sobremaneira expressa a vida, a atividade do Procurador-Geral da República. Mas, além dessa faceta, também encontrada
pelo Relator da matéria, há aínda que se ressaltar o que aconteceu posteriormente- após a sua formação intelectual, após
a sua formação colegial, superior, após o seu níVel de experiência, após o conferencista que sempre foi, afora o advogado
que ~xi~ti~á sel_llpre nele-, após tudo isso, ressa1latar a figura
ímpar do emérito representante do Ministério Público·: aquele
a quem compete zelar pela Lei brasileira, aquele a quem
compete, basicamente, zelar pela ConstituiçãO pátria, tão desrespeitada ultimamente.
Mas o povo brasileiro, Sr. Presidente, alcançou, através
do Dr. Aristides Junqueira, muitas das vitórias que hoje são
~portantes para a Nação brasileira, mesmo no comedimento
de S. Ex._ o Presidente da República. Mas não podemos, como
Partido de Oposição, d~ixar de ressaltar o acerto da escolha
presidencial. Se, de quando em quando, estamos aqui erguen~
do críticas ao Presidente da República, é preciso, nesta hora,
Iouvar~se _em sua pessoa o espíritO cfue- de repente se manifestou democrático ao escolher para continuar no cargo aquele
que o vigilou, aquele que atacou seus atos- injuridicos, aquele
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que questionou as inconstitucionàlid~des produzidas pelÕ Poder Executivo.
_ _
De fato, Sr. Presidente, a nomeação do D_r. AriStides
Junqueira vem num mar de desas_tres da Presidência 9-aJ~·t!PÚ·
blica para credenciar um pouco a _figurã do Chefe do Poder
Executivo que, sem dúvida alguma, deu uma lição de democrida ao escolher a pessoa do Dr. Aristides Ju.nqueira_, principalmente depoiS que este cidadão, como profis~i_on~l. _como
funcionário público, zelou de modo tão valente pelo re::-pe1to
à Constituição, indo chocar-se com os desfg_nios irregulares
. .. .. .
. . . . do Palácio do Planalto.
Nesse ponto, Sua Excelência o Presidente -~-a RÇQ!ibli~,
merece os louvores da Oposição hoje, nesta tarde memorável
em que o Senado Federal há de consagrar a indicação do
Dr. Aristides Junqueira. O PMDB, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vê nessa esco- _
lha a oportunidade do aperfeiçoã.rilerito democrático e, ao
discutir o parecer, louva no Senador Maurício Corrêa o fato
de ter conseguido, em tão poucas linhas, retratar tão bem
a figura éxpone-ndal do Dr. Aristides Junqueira.
Ê esse o pronunciamento do PMDB, discutindo o parecer
do Senador Maurício Çorrêa.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para
discutir.
- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ronan Tito, para- discutir a indicação do Dr. Aristides Junqueira Alvarenga.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para discutir sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Sçnadores, falar
do Dr. Aristides Junqueira já se tornou _consenso nesta C:;tsa,
e, sem dúvida alguma_,~erece o Procurador Aristides Junqueira um elogio por seu trabalho.
_
Sr. Presidente, a Constituinte de 88 confe.ri!i poderes ao
Procurador de quase um ombudsman. No entanto, era necessário que se formasse na Procurado ri~ uma tradição de decisão
do Procurador. Isso o Dr. Aris!ides o fez com proficiência
seriedade e dignidade. Por isso, tenho certeza de que o Plenário deverá repetir a decisão da Comissão, recondu_zindo, por
unanimidade, o Dr. A_ristides ao ç:argo de Procurador.
Também faço uso da palavra para convidar os companheiros, que estão nos gabinetes, nos corredores e nas comissões, no sentido de que acorram ao plenário a fim de que
tenhamos quorum para consagrar o nome do Procurador
Aristides Junqueira, meu conterrâneo.
O Sr.Eduardo Suplicy -Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIIlENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra, para discutir, ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
Antes, porém a Presidência reitera o apelo pata que todos
os Srs. Senadores acorram ao plenário para que participem
da votação da indicação do Dr. Aristides Junqueira Alvarenga
para Procurador-Geral da República.
Concedo a palavra ao nobre Líder do PT. _ _
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para discutir.
Sem revisão do _qrador.) --:- Sr. Preside~te, S~s. Sel]adores,
em nome do Partido dos Trabalhadores, quero aqui concordar
com __Q parecer do Relator, Senador Maurício Corrêa, bem
como em todos aqueles que já se pronunCiaram favoravelmente à permanência do Dr. Aristides Junqueira Alvarenga
como Procurador-Geral da República. Quero também reconhecer o mérito da decisãQ do Presiden,te fernando Collo_r
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de ~ello que, neste caso, viu que seria benefício para si próprio e pafa o Pafs ter na Procuradoria-Geral da Repúblaica
uma pessoa que se tem mostrado independente, um defensor
da Constituição da República Federativa do Brasil, que muitas
vezes tem discordado dos atos e d~s ações do Governo Federal.
Co:nsiQero da maior importância que o ExeCutivo tenha
considerado _algo positivo: a confirmação e a ·prorroga-ção da
ip.çlicação do Dr. Aristides Junqueira para a ProcuradoriaGeral da República.
O nosso voto _será favorável.
O.Sr. Jutaby Magalhães --Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR_-JUTAHY MAGALHÇÃES(PSDB- BA. Para
disvcutir. Sem revisão do orador.) _:Sr. Presidente, Srs. $enadores, por designação do-meu Líder, Senador Fernando H~n
rique Cardoso, desejo encaminhar, em nome da Bancada do
PSDB, o voto favoráVel à indicação do Dr. Aristides Junqueira.
Até hoje, Sr. Presidente, eu não tinha tidQ oportunidade
de assistir a uma manifestação consensual tão grande a respeito
dt.:. indicação de autoridade para um cargo público.
O Dr. Aristides JUnqueira Alvarenga, mereceu, na Comissão-de Constituição, JUstiça e Cidadania, não apenas os
votos favoráveis; não foi uma mera fórmalidit.de.. O que houve
foi uma manifestação dos Srs. Senadores de toçios os partidos,
-aplaudindo a deliberação do atual governo de reconduzir ao
cargo de Procurador-Geral c;la República a figura exponencial
-·desse homem público, que é o Dr. Aristides Junqueira Alvarénga.
Por isso, Sr. Presidente, quando tive a oportunidade de
argüí-lo, da primeira vez que S. Ex~ aqui esteve, perguntei-lhe
se como J>rocurador-Geral da República, seria um representante, um defensor das causas da Presidência, do Pocler Exe_cufiVo ou se seda o representante da sõcfedade brÇ~.silejra e ddeilsor da constitucionalidade e da iuridicidade do nosso PaíS.
S. Ex~ respondeu com atitudes, ao_ se__-revelar um c:Jeferisor
constante, ativo, atento a todos as oportunidades em que
- teve que agir para fazer preservar as no_rmas constitucionais
votadas por nós em 1988.
Por issó, Sr. Presidente, em nome do PSDB, desejo dizer
que a nossa Bancada- como fizeinoS na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, através dos votos d_qs sen~dores
Chagas Rodrigues, Wilson Martins e o meu próprio - unitliímemente irá votar favorav~lmente à indicação do Dr. Aristides J,unqueira Alvarenga.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) ..,... Continua
em discurssão. (Pausa.)
_
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
O Sr. ~arco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
·-o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo
a palavra ao nobre Líder Marco Maciel.
·
O SR. MA.RCO MAC!EL (PFL- PE. Para encaminhar
ª'votação. Sem revisão do orador.)_- Sr._Presidente, Srs.
S_enad9r~-~' a m~J;I~a manifestação será muito breve.
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Desejava apenas, Sr. Presidente, destacar ~ais pontos
que me parecem importantes, hC)mCfmeiito cin que-rios apresentamos para votar a indicação-do nome do Dr. Aristides
Junqueira Alvarenga para a Procuradoria-Geral da União;
cargo que, aliás, ele já exerce com discernimento, probidade
e reconhecida capacidade de trabalho.

Em primeiro lugar, gostaria de destacar a deci~ão do
Presidente Fernando Collor ao reconduzi-lo para a função,
mostrando, dessa forma, que está rigorosamente compenetrado do inteiro alcance da norma constitucional, que deu
à Procuradoria-Geral da República um novo papel no ordenamento institucional brasileiro. Em assim o fazendo, o Presidente demonstra que deseja t~!, de fato, à frente do~- destinos
da Procuradoria-Geral da República alguém que seia fiel intérprete da lei e da Constituição e que, -por esSe intérrl:iédio,
possa melhor servir à Nação e às suas institUíç6es.
A segunda e última observação, Sr. Presidente, que gostaria de fazer diz respeito à tramitação da refeiida proposição
no Senado Federal. S. Ex• o Procurador-Geral da República,
foi sabatinado, ontem, na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. Após sua exposição e respOsta ·a:-inâagações de
inúmeros Srs. Senadores, obteve um resultado que, de alguma
forma, chancela a decisão do Presidente, que foi a sua indicação ao Plenário à unanimidade dos membros daquela comissão.__
Por isso, Si. Presidente, entendo que o Plenário está
mais do que habilitado a sufragar o norite do Dr. Aristides
Junqueira Alvarenga para exercitar a Procuradoria-Geral da
República por maís um mandato, de- aCordo com o preceito
constitucional.
Era ó que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da
Câmara n• 33, de 1991.
Em votação o requerimento.·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se-à discussão, em turno único, do Projeto de· Lei
n• 33, de 1991 (n' 516191, na Casa de origem), que dispõe
sobre a competência da Superintendência Nacional do Abastecimento - SUNAB, altera a Lei Delegada n9 4, de 26 de
setembro de 1962, e dá outras providências.
Solicito ao nobre Senador Louremberg Nunes Rocha o
p~re~r da Cqmisssã<?, çl_e Cons~ituição, Justiça~ Cidadania.
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB - MT.
Para emitir parecer.)- O parecer é favoráVel, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, vou encerrar adiscussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
.-É o seguinte o projeto aprovado:
~ PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 33, DE 1991

(N• 516191, na CaSa de origem)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os Srs. SenaDispõe sobre a competência da Superintendência Naciodores já podem votar a indicação do Dr. Aristides Junqueira-_
nal do Abastecimento - SUNAB, altera a Lei Delegada
Alvarenga. (Pausa.)
n~ 4, de 26 de setembro de 1962, e dá outras providências.
A Presidência registra a-presenÇã, na TribUna de Honra,
O Congresso Nacional decreta:
do eminente jurista Geraldo Ataliba, que participi:tiá- âO -semiArt. 19 Compete à Superintendência Nacional do Abasnário "Revisão Constitucional", como dos mais ilustres de batecfinento · - SUNAB, além de outras atribuições previstas
tedores sobre o plebiscito.
Esperamos que, com o brilho habitual, o nobre jurista em leis e regulamentos, aplicar a legislação pertinente à interGeraldo Ataliba explane hoje os pontos de vistas em torno venção do domínio eConómico e· orientar a fiscalização _que
da temática que reúne, na Comissão dé ConstituiçãQ JuStiça se fizer necessária.
Art. 2' O art. 11 da Lei Delegada n' 4, de 26 de seteme Cidadania, eminente figuras da consciência política e jurídica
~bro de 1962, modificado pilo Decreto-Lei n' 422, de 20 de
nacionais.
janeiro de 1969, pela Lei n' 7.784, de 28 de junho de 1g89,
(Procede-se à votação.)
e pela Lei n' 8.035,~ de 27 de abril de 1990, passa a vigorar
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevide~) - Todos os com a seguinte redação:
Srs. Senadores já votaram? (Pa"usa.)
-_
"Art. 11. Fica sujeito a multa de Cr$50.000,00 (cin- ·
Vou proclamar o resultado.
qüenta mil cruzeiros) a Cr$20.000.000,00 (vinte milhões de
Votaram Sim 51 Srs. Senadores; e Não 5.
cruzeiros), reajustável mensalmente a partir do primeiro dia
Houve uma abstençã-o.
do _mêS segU:irite à_ dªta da publicação- desta lei pela variação
Total: 57 votos.
da Taxa Referncial (TR) ou qualquer outro índice que venha
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovada a substituí-la, sem prejuízo das sanções penais que couberem
a indicação, porque dOs 57 Srs. Senadores, presentes o candi- na forma da lei, aquele que:
a) vender ou expuser à venda mercadorias ou contratar
dato obteve 51 votos.
Portanto, a Presidência se regozija conl a decisão do Sena- ou .ofere~er serviços por preços superiores aos oficialmente
do, já que a escolha recai em um jurista de indiscutível pre~ tabelados, aos fixados pelo.órgão ou entidade competente
tígio diante da opinião pública brasileira, e fará, ai_rida hoje,- aos estabilizados em regiine legal de controle ou ao limite
a comunicação ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú- de variações previstos em plano de estabilização económica,
blica da aprovação do Dr. Aristides Junqueira Alvarenga para assim como aplicar fórmulas de reajustamento de preços divercontinuar exercendo a Procuradoria-Geral da República.
sos_ daquelas que forem pelos mesmos estabelecidos;
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vai-se pasb) sonegar gêneros ou mercadorias, recusar_ vendê-los
sar, agora, à apreciação _do Requerimento n9 343; de 1991, ou os retiver para fins de especulação, assim como recuS'at
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prestação de serviços a quem deles necessite e esteja em condições de contratá-los;
c) não mantiver afixada em lugar visível e de fáCil leitura,
tabelas de preços dos gêneros e mercadorias, serviços Ou diversões públicas populares, quando obrigatório·; ~·---d) favorecer ou preferir comprador ou freguês, em detrimento de outros, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revenderes;
e) negar ou deixar de fornecer fatura ou nota, quando
obrigatório;
O produzir, expuser ou vender mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, pesO ou compOsição-, transgrida determinações legais, ou não corresponda à respectiva classificação oficial ou real;
g) efetuar vendas ou ofertas de venda, compras ou ofertas
de compra que incluam sob qualquer forma uma prestação
oculta;
h) emitii' fatura, -duplicata ou- nota de venda que não
corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, o~, ainda, aos serviços efetivamente con.tratt;tc;iOs;
i) subordinara venda de um produto à compra simultânea
de outro produto ou à compra de uma quantidade imposta;

j) dificultar ou impedir a observância das resoluçõeS que
forem baixadas em decorrência desta lei;
k) sonegar documento- ou comprovantes exigidos para
apur_l!Ç~Q_çl~__ cu~~9'~_4e_p_~9'~_1!_Ç:!_O _e_ c!~- y_~nda, ou impedir ou
dificultar exames contáb_eis que forem julg-ados necessários,
ou deixar de fornecer esclarecimentos que forem exigidos;
I) adquirir, sob qualquer pretexto, ainda que com a concordância do ven_d_edor, mercadoria, produto ou qualquer bem
por preço inferior ao mínimo oficial, quando fixado com base
no art. 2o;o, inciso IV, desta lei;

m) descumprir ato de intervenção, norma ou condição
de comercialização ou industrialização estabelecidas;
n) alterar, sem modificação essencial ou de qualidade,
a embalagem, a denominação ou a descrição de bens ou serviços, assim como a indicação de seu modelq ou referência,
para obter preço superior ao permitido;
o) exigir, cobrar ou receber qualquer vantagem ou importância adicional a valores relativos a preçOs tabelados, congelados, fixados, administrados ou controlados pelo poder público;
p) organizar, promover ou participar de boicote no comércio de gêneros alimentícioS ou no comércio de produtos
industrializados, quer seja deixando de retirá-los_ de fábrica,
dificultando a sua distribuição ao consumidor_ ou em qualquer
outra etapa da produção à comerciaHzc.tçª-o fimil, 9_ -~esmo
se aplicando, no que couber, à prestação de serviços essenciais
â população, definidos por portaria do Superintendente da
Sunab;
q) impedir a produção, comercialização ati distribuição
de bens ou a prestação de serviços no País;
r) promover ajuste ou acordo _c~ntre empresas ou entre
pessoas a elas vinculadas ou inte_ressadas nç objeto d~ suas
atividades, que possibilite atuação lesiva à economia nacional
ou ao interesse dos consumidores,_ ou eli~I~:inai, tot~l ou parcialmente, a concorrência."
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Art. 3' O art. 12 da Lei Delegada n' 4, de 26 de setembro de 1962, com a modificação introduzida pelo art. 6"? do
Decreto-Lei n9 422, de 20 de janeiro de 1969, passa a vigorar
com_ a _seguinte redação:
~-''Art. 12. Em caso de reincidência-eminfrações descritas nas alíneas a, b, l, p, q, e r, do art. 11 desta lei,
poderá o estabelecimento ser interditado pelo prazo de
três a noventa dias, cabendo à Superintendência Nacional
de Abastecimento - SUNAB disciplinar a execução do
ato de i~terdição.
§ 19- A inte~dição é -considerada-sançãO -aU.tõilOma
da multa prevista no art. 11 desta lei.
§ 2o;o O interditado poderá, sem efeitõ- SUspensivo,
recon:~r da in(erdição através de petição endereçada ao
dirigente máximo do órgão a que estiver Subordinado
quem d"eterntinou a medida.
§ 39 Findo o prazo de quarenta e oito horas, sem
que seja apreciado o recurso, considerar-se-á automaticamente suspensa a interdição.
§ 4ç O interditado poderá, antes do fechamento
das portas do estabelecimento, dele retirar os gêneros
perecíveiS.
§ 5' Responderão solidariamente pelo pagamento
das multas e pelas demais penalidades os proprietários,
os administradores, os gerentes, os signatários da fatura
ou nota, ou quem de direito ou de fato, no estabelecimento, efetuar a venda."
Arl. -4• O dispostonoeapu!<lo art. 11 da Lei Delegada
n' 4, de 26 de setembro de 1962, com a redação dada pelo
art. zo;o desta lei, aplica-se âs autuações e processos que tenham
por base ilícitos cometidos no período compreendido entre
28 de março de 1990 até a publicação desta lei, cujas multas,
no caso de já terem sido arbitradas. estejam com se1,1s pagamentos total ou parcialmente pendentes.
Art. 5o;o Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente lei, graduando as penalidades aplicáveis de acordo com
o porte e a localização do estabelecimento, o valor da transação considêrada ilícita e outros fàtórês que permitam a diferen·
ciação de categoria económica dos infratores.
Art. 69 Esta lei entra em Vigor ria qata de sua publicação.
Art. 7o;o Revogam-se as disposições em contrário.
O Sr. José Paulo Biso!- Sr. Presidente, qual é o projeto?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece ao nobre Senador José Paulo Bisol, que eStá
acompanhando atentamente a Ordem do Dia, que o projeto
é o que dispõe sobre a competência da Superindende-ncia
Nacional de Abastecimento (Sunab), altera a Lei Delegada
n' 4, de 26 de setembro de 1962, e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se agora à apreciação do requerimento de urgência, lido no Expedi~nte, para o Projeto de Lei da Câiriàra n9 37, de 1991.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados, (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimentO, passa-se à apreciação da matéria.
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Discussão, em turno únicõ, do Projeto cfe-Lei da-Câmara n 9 37, de 1991, de iniciativa-do Presidente da República

que "fixa o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal
e dá outras providências."
Solicito ao nobre Senador Maurído- Corrê a O parecer
da Comissão de Constituição, Justiçâ e Cidadania.
PARECER DE PLENÁRIO
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre

o Projeto de Lei da Câmara n~ 37, de 1991 (n,.-7/91, na
Casa de origem), que fixa o efetivo da Polícia Militar
do Distrito Federal e dá _outras l'rovidência_s.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA(PDT- DF. Para proferir
parecer. Sem revisão_ do orador.) --:--_ Sr. Presidente, o meu
parecer é favorável. Gostaria de justificá~ lo rapidamente.
Trata-se de um projeto originário da Çâmara dos Depu~
tados e consubstância a mensagem do Presidente_ da Repú~
blica" que aumenta o contingente da Polícia Militar do Distrito
Federal."
No parágrafo único, para espancar qualquer dú'vlda, eStá
uma redação que poder# parecer a alguéD:J, que não tel}ha
familiaridade com à instituição militar que se trata de algo
que não seja tecnicamente certo:-E as vagas resultantes desta
lei serão preenchidas mediante promoção, nomeação por con~
curso público ou inclusão em parcelas a serem estabelecidas
pelo Governo e segue adiante.
_ _
Poderá parecer que essa inclusão é como alguém que
possa ser jogado, pinçado e colocado dentro da Polícia_ sem
concurso. Não é isso. Da outra vez o Senador Cid Sabóia
de Carvalho questionou essa ma-téria e foi suficientemente
escclarecido, posteriormente. _
--- , -- - ------~
É que há praças que-só são incorporados depois de incluí~
dos, quer dizer, depois de terem passado naquele exame a
que são submetidos._ Não há a menor possibilidade de qualquer
descumprimento, de qualquer violação constitucional. Tratando-se de matéria de competência da União, evidentemente
que têm que vir ao Senado.
Sr. Presidente, trata-se, portanto, de um projeto da mais
alta importância para Brasüia. Sou até oposição ao Governo,
mas quero, como brasileiro e brasiliense, dizer _que é da maior
importância o aum.eD.tO de· Coiii:ígeD.tê, ·neste ip.st_ante, para
a segurança Pública de Brasília.
Sou favorável, Sr. -Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
é fã.v-ofáViei. -Em -discussão o projetO, em turnO driicO: .
O Sr. José Paulo Bisol--Sr. Presidente, peçO a--palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex~, para discutir.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- Rg. Para discutir.
Sem revisão do orador.) -Sr. P~sidente, Srs. Sen-adores,
é muito desagradável ser o desconforto de alguma coisa ou
de algum ambiente. Tenho a impressão de que vou ser mais
uma vez desconfortável neste Senado. Apesar da explicação
do eminente Relator - e acredito que substancialmente a
explicação seja verdadeira- o texto é-claramente inconstitucional, porque cria, como forma de ingresso em serviço público, uma nova figura: a inclusão.
É só ler.
Diz o parágrafo:
"As vagas resultantes desta lei serão preenchidas mediante promoção, nomeação por conCurso público ou inclusão."
--
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"Ou" é uma disjunção ·que p-ode ser inclusiva e exclusiva;
mas qualquer que seja o cilso, ela coloca a alternativa: concurso público ou inclusão. O que significa que o Governador
do Distrito Federal-estou mais ou menos seguindo o restante
do texto- de acordo com ·a necessidade, serviço e as disponibilidades orçamentárias, poderá colocar nas forças policiais
do Distrito Federal qualquer pessoa, independentemente de
concurso, por mero áto administrativo de inclusão, que é um
conceito militar, mas não é um conceito de Direito Administrativo, é claramente inconstitucional.
Sugiro que se coloque, ao invés de "ou" uma pequena
modificação redacional "com". Porque, na verdade, o que
acontece, e eu acredito na boa fé de quem elaborou e$_Se
projeto, é que os candidatos_ a praça, a soldado, fazem um
conCurso público. Se eles são aprovados ingressam em um
curso, e somente se_ eles tiverem êxito é que serão incluídos
na tropa. Daí é qu_e_ Vem o conceitO inClusão, que é unl conceito
militar indiscUtivelmente cor~eto~ mas, aqui, em DireitO Administrativo-, ele é um conceito novo e a alternativa para o
concurso público, quer dizer: ou o concurso público ou não.
Se não for aceita a idéia de substituir a disjunção "ou"
pela pequena partícula "com", eu entendo que não adianta
nós votarmos o projeto porque ele é inconstitucional.
O Sr. Gerson Camata --V. Ex• me concede um aparte.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- O~ço V.l).>' com m.;ito
prazer.
O SR. GERSON CAMATA - Esse assunto foi objeto de
discussão_ no ano passado, quando nós fizemos uma lei idêntica, e os- mesmos questionamentos foram levantados. E vou
repetir a mesma argumentação que acabou por levar a Casa
a votar, da maneira como consta aqui, a legislação do ano
passado. Há, aqui, -pelo menos, uns dez _ex-governadores e
uns dez ex~secretáriOs de segurança. Na PÕiícia _Militar n~o
existe concurso, por exemplo, para Capitão ou para Major.
O candidato entra na Escola de Formação de Soldados da
P_olíci~- ele ai_nda não é_mem bro da corporação; faz o concursq, entra na Escola de Formação de Soldados da Polícia.
Terminado esse curso, ele é incluído no quadro da Polícia
Militar, na qualidade de aspirante; depois vai a soldado. À
medida que vai fazendo os cursos, ele passa a sargento, a
1~ Tenente, e assi_m su_~essivame_nte-, sendo incluído no quadro
imediatamente superior. Na Escola de OfiCiafs- é a mesma
coisa. Ele faz o concurso para·a Escola de Oficiais- àa Policia;
se aprovado, é admitido. Terminado o curso de oficial da
polícia, ele é incluído no quadro de aspirante ofiCial da Polícia
do Estado. Aí ele faz novos cursos, que vão ao longo dos
anos. À medida que vai fazendo os cursos passa a 1~ Tenente,
22 Tenente, Major, Capitão, ele vai 3scendend_O.- A partir
de cada etapa vencida do curso, ele é incluído _no quadro
respectivamente superior. Não existe um concurso público,
por exemplo, para Coronel da Polícia, nem para General
do Exército brasileiro. Todos os Generais começaram fazendo
o preparatório na Escola de Oficiais do Exé:J;cito b~asileiro,
vão fazendo os cursos e vão ascendendo. A partir do momento
em que fazem os cursos ·e neles são aprovados, são incluídos
no quadro de_ major, no quadro de Capitão etc. Então, para
o militar existe essa inclusão porque ele já esta dentro da
tropa. O militar faz o curso e, se aptõvado é incluído_ no
cargo do q-uadro seguinte. IsSo significa que nenhum deles
possa ser colocado em qualquer dessas vagas, quer de oficial,
quer de soldado, quer de cabo, quer de sargento, sem que
ele tenha antes fe.ito o curso para entrar na escola e para
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iniciar a ascensão no quadro. Creio qrie todos aqueles que
foram governadores, secretários de segurança e mesmo secretário de estado acompanharam esse processo, 'viram como

lei terá que voltar à Câmara? Esse é o problema. A formação
dos quadros sofrerá um retardamento:
o Sr. José Paulo Bisol- Permite-me v.-Ex~ um a·parte?

à palavra "inclusão" usada como terminologia de inclusão
em quadros das polícias miitares, do Exército, da Marinha
e da Aeronáutica.
O SR. JOSÉ l'AULO BISOL- Eu assumo argumento

O SR. GERSON CAMATA- Concedo o aparte a V.
- O Sr. José Paulo Biso! - Tenho a impressão de que
o projeto não precisa voltar à Câmara, porque V. Ex• próprio
deu a explicação de como é o processo que esse_ dispositivo
quer legitimar. Então, se o processo é esse aí, o "com" é
mais legítimo do que o "ou", para expressar a realidade concreta.
OSR. GERSON CAMATA -ConCOrdo, desde que não
volte à Câmara.

esses fatos se processam. A Constituição não abre a excessão

por argumento expendidos por V. Ex• cóiri.o faYotávci~fa

mi-

Ex~

nha tese. Quer dizer, a realidade in concreto é constitucíoilal,
o texto é-inConstitucional.-·
0 texto é inconstitucional, repitO, porque de cria, ao
lado da alternativa do con_s-~rso público, a inclUsão sem concurso público.
__. __ -~ _____ : __
Embora isso não açop.t~ça D.a--realidade,--ate agora nao
_O SR. _PRESIDENT~ _(Mauro BeneViêieS) ....::.. se dúvida
tem acontecido, este tex~ ãqlli Vai peilnitir~
Por isso, estou sugerindO uma. modificação redacional remanescer sobre a emenda é de mérito ou de redação, obviamente a Mesa terá que ouvir a Comissão de Con_stitUíção,
no texto. Retira-sé a disjunção "ou" e coloca-se "com.,,
que é a realidade.
_ - -- _- _ -Justiça e Cida~ania, e o faria agora, já que a matéria se acha
Aliás, 0 texto todo é: muito ruim, porque·, evidentemente, em regime de urgência. Nesse caso, a Mesa teria qUe re'damar
Senador, nenhum juiz faz coricilrs·o p-a-ra-dese-mbargador, ele
a audiência do Presidente da Comissão de Constit~i'ção, Jusfaz concurso para Juiz de Direifo.
tiça e Cidadania, nobre Senador Nelson Carneiro. que poderia
Em outros termos, toda a função pública feni ·o Seú perío- designar um relator que iria dirimir a dúvida agora suscitada
no debate entre os emi_nentes Senadores José Paulo Blsol
do experimental, isto é, o servidor só é definitivã.IQ.e~~:te incluí- e Gerson Camata.
do na função pública depois de passar o período_ de eXperiêricia. O que, lá entre os militares, é chamado de inclusão,
O Sr. Maurício Corrêa -Sr. Ptesiâente, peço a palavra
nós aqui temos outros conceit9s.
pela ordem~ como Relator.
0- que quer dizer que no nosso Direito Administrativo,
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente·, antes
a inclusão não figura. Na lei que votamos aqui, na qual existia desse episódio, antes de passar à Corilissão de Cõnstifuíção,
um dispositivo que dizia expressamente quais as formas de Justiça e Cidadania, desejo discutir.
ingresso na função públjca,_não está a inclusão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide_s) - Antes de
Então, a minha sugestão é esta, para evitar maiores dificuldades.e dada a clareza do assunto: substitua-se a disjunção conceder a pa&vra a V. Ex', concedo-a <;to nobre Senador
"ou" pela partícula "com". e está resolvida a questão.
Maurício Corrêa, que a solicitou pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiO SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Pela ordem.
dência aguarda a emenda de V. Ex~ (Pausa.)
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, embora não veja
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1"'-Secretário. _ razão para se mudar a conjunção "ou" por "com", entendendo
É lida a s-eguinte:
---- ~
_
_ _
- se tratar de uma emenda redacional, vou concordar, porque
é importante que esse projeto seja aprovado para que Brasília
EMENDA N• (DE PLENÁRI.O)
1
possa ter o seu contingente militar aumentado.
(Ao Projeto de Lei cilj Câmara n• 37, de 1991)
De modo que, se a questão é essa, nãu há dúvida, ponhamos a conjunção ~'com".
Onde se lê, no parágrafo únicO -ao art. 1"' " .•.__ concurso
.
público "ou inclusão.:."_, _.Jeia~se: "concurso público e incluO Sr. Jutaby Magalhães - Peiini!l-me V. Ex• um aparte?
-- são .. !'_
.O SR. MAURÍCIO CORRÊA .:__Pois não.
Justificativa
O Sr. Jutaby Magalhães- Creio que a Seiiãdora Junia
Oral.
Marise iria fazer essa pergunta. Eu queria saber de V. Ex',
Sala das Sessões, 27 de junho de 1991. -Senador José como Relator, por que o único quadro que tem diminuição
·· ··
·· ··
Paulo Bisol.
de efetivó C o quadro feminino? Havia duas capitãs no quadro
feminino; passou a haver uma só. Todos os demais quadros
tiveram aumento. Será que não houve o resultado _positivo
O Sr. Gerson Camata --Sr~ Presidente, peço-a palavra
_da ação da polícia feminina, aqui, no Distrito Fe4eral7
para discutir.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
·
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - O que posso lhe infor·
a palavra ao nobre _Senador.
mar, com absoluta precisão, é que este projeto está em tramitação aqui na verdade, desde o início de janeiro. De lá para
O SR. GERSON CAMATA (PDC- ES. P~ra discutir.
cá, houve, naturalmente, necessidade da criação de dois bataSem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
se houver essa mudança, que acredito não representa uma lhões, ao que me parece. Agora me Tnformava um assessor
grande alteração redacional, o projeto tem que voltar à Câma- da Polícia Militar, que eles vão mandar para o Congresso,
em agosto, um novo projeto, no qual será feita a definição
ra e depois ao Senado. Esse é o problema.
Sr. Presidente, faço uma pergunta à Mesa: se houver explícita do aumento de contingente na parte em que a mulher
a substituição da conjunção "oun por "com", o projeto de _ participa, hoje, na Polícia Militar do Distrito Federal.

9
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Bom, por enquanto, dev_~ ~e_r:_havido qualquer circunstância, que eu, nãO sendo integrante da polícia, não posso
explicar.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr._ Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Para discutir
a matéria, a Presidência vai conceder a palavra ao no]:)re Senador Cid Sabóia de Carvalho. Mas a Presidência não sabe
se dispensaria de ouvir o nobre Presidente da Coinissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, já que a dúvida foi susci-

tada.
O SR. CID SABÓiA OECÂRVALHO -Sr. Piesidenté,
eu gostaria de falar antes porque, exatamente, refere-se à
fase, antecedendo, a de ir à ComissãO-de Constifuição, Justiça
e Cidadania~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Cid Sab6ia d~ Carvalho, para
discutir, após o que a Prc!sidéncia remeterá a matéria ao exame, em plenário, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, para que ouçamos de S. Ex~ uma manifeS:tação_conclusiva sobre se é de redação ou de mérito a alteração_
agora _sugerida.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ~-(PM_D_B
CE= Pat:a-aiscutír-. sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, ouvi atentamente a: objeção do Senador José
Paulo Bisol, mas quero advertir, S. E~,-aó Pleriano·e·,ncitadamente, ao Relator Maurício Corréa, nO- seiltido de que essa
emenda leva a uma situação pioT ainda no Direito Administrativo.
. __
_ .
"'
_ __ _
, -··
a Senador José Pauló Bisól está a se recear, Sr._ Presidente, de que criemos uma nova figura no DireitO-Administrativo brasileirO, que seria a· figura da inclusão, e propõe
a substituição da conjunção "on pot "cOm". Ficaria assim
a redação: "as vagas resultantes desta lei serão preenchidas,
mediante pro·moçãc, ndmeação por concurso público -com ínclusão".
Isso é uma reduttdânda:, Sr. Pres{dente-: É melhor criarmos uma nova figura no Direito Admiills~rat~y_õ_a irmos para
essa redundância: nomea-;á.O por cOncurso público com inclusão.
Ora, a nomeaçãO já sigiiífít~fb ingresso, Tá- signifiCa ser
incluído, já significa paSsar a iiltegiar- um qu:ldro, a ocupar
um cargo. Então, fica- redudaiite ex<itamente ser nomeado
e ser incluído.
Na verdade, a palavra inclusão destina-se a um outro
instante, bem ressaltado pelo Senador Gerson Cama_ta, que
seria a preparação, por exemplo, de um aluno numa escola
específica de polícia. Ele conclui o curso; faz as provãs finais,
que correspondem a um concurso; depois de ingressar, finalmente, se submete a um determinado período, após o qual
é incluído. Então, a inclusão vem p<ira pessoas que já integram
os quadros da polícia e, depois, passam a uma nova situação
por estarem na polícia.
. _ __
Sei que a intenção do Senador José Paulo Bisol é, exatamente, evitar que haja um outro modo que, além da nomeação,-não encontre o·respãldo legal na atuallegislação brasileira. Mas entendo que fica altamente redundante dizer-se
'"nomeação por concurso público com inclusão", a não ser
que fosse ''garantindo-se futura inclusão". Aí, vai uma emenda
redacional ...
7
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O Sr. José Paulo Bisol-Senador Cid Sabóia de Carvalho,
permne v: Ex~ um aparte?
0 SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•
com muito prazer, _Senador José Pau!o_Bisol.
O Sr. José Paulo Bisol- Senador Cid Sabóia de Carvalho,
o concurso-·püblico não obriga a União, o estado, ou o município, ou seja, o poder público, a nomear. São dois momentos
inteiramente diferentes. V. Ex• está fazendo confusão. Considero que, realmente, a expressão "com-inclusão" é pleonástica, mas estou sugetindo um pleonasmo para que lei não
volte à Câmara e não se criem dificuldades para os serviços
correspondentes. Mas não é verdade que haja uma redundância, porque concursO" público- V. Ex~ é doutor no assunto
e· sabe mil vezes mais profundamente do que eu, isso. Concurs-o·- público não importa, necessariamente, na nomeação.
A inclusão, no caso o militar, Importa.
O SR. CID SAIIÕJA DE CARVALHO -Não importa
em termos absolutos; importa em termos relativos. Se há um
concurso público para uma vaga e sou o primeiro lugar, emporta, sim, na minha nomeação. Posso ter um concurso público
a.I~m das vagas.
. -O Sr. José Paulo Bisol-Não importa. Se o poder público
r_esolve l)ãO mais criar- aquelas funções, V. Ex~ pode ter tirado
o primeiro_ lugar com todas as notas má_ximas e não tem o
direito assegurado à nomeação. V. Ex~ sabe a diferença entre
expectatiya_ de direito e direito. O concurso público não gera
direitos entre os quais o direito à nomeação. Isso é claro.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Mas aqui, Se~;~
9-oJ: J_osé Paulo Biso!, já se_ está adiante disso, já se está na
no_meação por concurso, já é a fa~e seg~inte e já !i!e admite
qUe, feito o concursq, há de se nomear. Então, nomeação
por concurso público, quer dizer, ou houve o concurso público,
Ou houve aquele fato narrado pelo Senador GeisOn Camatá
e ·haverá a inclusão.
O Sr. Od~~ir Soares- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ouço V. Ex•
com prazer.
O Sr. Odacir Soares-Tenho a impressão de que estamos
num_ dilema que não é muito complexo. Parece-me que há
dúvidas sobre se a expressão "ou inclusão" implicaria na possibilidade jurídica de o Governador do Distrito Federal poder
fazer incluir nos quadros da Polícia Militar pessoas, sem conÇJliSQ público, porque se n6s admitirmos que a expressão "ou
inclusão" implicaria em momentos do policial militar dentro
da sua corporação, após a sua inclusão, por concurso público,
nos quadros da corporação, na realidade a emenda proposta
pelo Senador José Paulo Bisol seria, como S. Ex~ mesmo
disse, uma redundância, um pleonasmo. Agora, é fundamental sabermos, foi exatamente o outro aspecto levantado por
.s. Ex•, se expressão "ou inclusão" implicaria na inclusão de
pessoas· na Polícia Militar sem concurso público. Aí, a _me_u
ver, segundo S. Ex~, é que residiria a inconstitucioiiaildãdedesse projeto de lei. Então, precisamos· dirimir essa questão
do ponto de vista constitucional: se essa inclusão, como está
aí expressa, implicaria, como eu já disse, numa inclusão de
pessoas na Polícia Militar sem concurso público.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO:__ É muito interes-sante o que V. Ex• fala, porque essa foi a minha preocupação
no ano passado, e iss_o me forçou a receber uma série de
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esclarecimentos. Na verdade, não há essa hipótese. A hipótese
é exatamente ingressar peJo concurso p_úblico, como quase
a úiiica maneira. Só que o concurso PúbfiCo, nas Forças Armadas, tem outro mcrdo de se realizar, inclusive com esses cursos
especiais, Escola de Cadetes do Exército, e no ColégiO Militar
do Exército. Não se conhece ninguém que diga: "eu estou
fazendo concurso para aspirante do Exército, para PrimeiroTenente do Exército". Não _há isso. O que há é terminar
o curso de cadetes, ser aprovado com as notas exigidas e
ingressar nas Forças Armadas. É isso o que acontece, após
o que vêm os fenômenos administrativOs da inclusão.
Gosto muito de apoiar as observações do Senador José
Paulo Bisol que, via de regra, são sábias e muito bem informadas. Sei que S. Ex~ está com uma_ preocupação elogiável por
todos nós, mas estou diante da possibilidade de um pleonasmo,
de uma expressão redundante, que inv~idará a interpretação
da lei, inclusive amanhã, pelo Tribunal de Contas.
O Sr. Experidião Amin -V.- Ex• me concede um aparte,
nobre Senador Cid Sab.óia de Carvalho?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Ouço o nobre
Senador Esperidião--Amin.
--- -0 Sr. Esperidião Amin - Senador Cid Sabóia de Can'a·
lho, procurando emprestar uma colaboração a esse- d6bat~,
gostaria de faier a seguinte reflexão adicional às colocações
do Senador José Pª_ulo Biso I e às que ~v: Ex~ está fazendo.
O ·que esta lei faz? Ela atualiza um quadro de vagas, ou
seja, estabelece que as vagas de Primeit<f-Teilente passem
de 2 para 3 e assim suCessivamente, po( ocupações, -ae acordo
com o quadro da Polícia·. E o parágrafo único, que é o objeto
da discussão, diz que existem m'!neiras de preencher essas
vagas. Quais são essas maneirasJ. A,_Qr_imeira~mar:~ir3: é a
promoção. Ninguém discute que a promoção tem qile ser
antecipada de um concurso público. Ele _já e-stava lá e só
pode ser promovido se _en_trou, e a lei só há de admitir que
seja promovido quem entrou regularmente. Depois, há a nomeação por concurso público, que é a maneira originária legítima de se entrar nesse quadro. E, finalmente, a inclusão·, que
é uma peculiaridade das Forças Armadas, estendida, no caso,
à Polícia Militar. Por iSSO, permito-me, na tentativa de colaborar, dizer que a minha convicção é de que o "ouu não está
certo; o "com entendo que dá uma idéia do que é; e o "e"
mataria a charada, porque o "e" não cria uma nova forma,
admite os pressupostos que a Constituição estabelece, e esclarece o que acontece numa corporaç·ão militar. Esclarece que
o fato acontece pela via da inclusão, antecedida das escolas
de preparação a que se referiu o Senador e ex-Go'_re~ador
Gerson Camata, e -que por is_~ pôde nos elucidar. Existem
essas escolas preparatórias, por isso proponho ~com todo
o respeito àqueles que, aqui, com muito mais conhecimento,
falaram - que seja utilizada a conjunção "e", e não ••ou",
ou seja, em· vez de uma alternativa, que haja uma adição. _
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- 0 resultado,
Senador Esperidião Amin, não é assim-tãO fácil caril() imagina
V. Ex~ Porque sendo um "e", seria uma coordenapte, então
haveria o concurso público e a inclusão; sem o concurso público, não haveria a inclusão. É exatamente isso, porque se
V. Ex• puser um "e" no lugar do j·o~", tira a ·alternância
e põe o encadeamento: concurso público e inclusão. Quer
dizer, o concurso público é a c-Ondição primeira, a condição
básica. Então não se resolve tão facilmente.
Penso que temos que meditar que esse texto fá vem asSim,·
se não estou enganado. No ano passado houve o mesmo pro-
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blema. Nós o reSolvemos e não deu problema jurídico nenhum
na Polícia Militar. Não conheço, na prática, nada que haja
se projetado contra a Constituição por causà da solução encontrada no ano passado. Entãp, muito embQra respeite a argumentação dos ilustres companheiros, entendo que o momento
é de aproveitarmos as lições do ano passado. Somos pessoas
que têm que aproveitar a êxperiência:-LeVantamos essas questões sempre com muito boa-fé, -e sempre cOm o espírito cooperativo, sempre com o espírito niuito aberto e, ao mesmo tempo, muito vigilantes em de.fesa das normas constitucionais.
Mas, em se tratando das peculiaridades que marcam a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, as polfcias militares, atho
que o texto pode permanecer como está_._
·
Era o que queria dizer, Sr. Presidente, com as minhas
escusas aos demais c;oq:tpanheiros.
O Sr. Jutaby Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra V. Ex~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or·
dem_. Sem revisão-do orador.) -Sr. Presidente, é ãpenas
panirecõnhecer um equívoco meu. Errei quando dei o aparte
ao Senador Maurício Corrêa, e depois pude verificar que estavart:{almente equivocado. Houve aumento também no quadr_o _
feminino. Por isso, já que fiz a intervenÇão de público, quero
reconhecer de público que errei.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Muito bem!
A manifestação de V. Ex~ enaltece a dignidade com que se
porta na vida pública e sobretudo nesta Casa.
Concedo a palavra ao nobre Presidente da_ Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Senador Nelson CarneirO.
o' Sr. Nelson Carneiro- Sr. PreSidente, designei o nobre
Senador Pedro Simon qUe dará o pOnto de vista da COmissão~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Relator Senador Pedro Simon para. dirimir
a pendência agora suscitada.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB_-:-:- l,l.S),--Sr. Presidente,
a deCisão do Presidente da Comiss_ão, nobre Senadoi-.Nelson
Carneiro que por excesso de humildade S. E~ nilo _gui~'prote:
rir, é apenas a de substituir a palavra. "ou" pela palavra "e",
exatamente por concurso público "e" inclusão em parcela.
6 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Relator Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF) - Quero
manifeStar-a minha total anuência a que se cOloque a preposição "e".
ú SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Presidente da Comissão Senador Nelson Carneiio", tem V. Ex~
a palavra.
·

--o SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ) -Sr. Presi-

dente~-eu

pediria apenas que, na redação, s-e substituísse lambém "pOr -Concurso" pela expressão "mediante concurso".
Não é possível que numa lei dessas apareça a expressão "por
concurso", formando cacofonia.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .:.._V. Exi tem
razão_. A cacofonia é gritante.
·
O SR. NELSON CARNEIRO - É só colocar "mediante
concurso em vez de "por concurso ...
H
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O Sr. Gerson Camata- Permite·me V.

Ex~

um aparte?
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de agravos e até de reclamaçÕes: Uma confusão tremenda!
Acho que até mandado de segurança houve por parte de
·um dos interessados. E tudo isso exatamente porque substiSenador Gerson Camata.
·
-tuímos um "e" por um "ou". V. Ex~ sabe que "ou" significa
0 Sr. Gerson Camata - Quero apenas confirmar que
aquilo ou isto e o "e" #_ aquilo mais isto. E totalm~nte difeessas emendas são de redação. Não implicam na devolução
rente: Se eu digo eu e o Oàacir Soares-, vamos os dois, mas
da matéria à Cârriara dos Deputados. Obrigado.
se- eu digo eu ou o Odacir Soares, ou vai o Odacir Soares
à China ou vou eu. Não pode ser igual, Sr. Presidente. O
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho_:_ Sr. Presidente, -peço
Senador José Paulo Bisol está exagerando.
a palavra para me manifestar contra essa solução. Assim o
O Sr. Odacir Soares - Permite V. Ex~ um aparte, nobie
faço porque a emenda muda, inclusive, toda a redação. Não
Senãdor?
é emenda de redaçâo; é emenda de mérito, porque e-u condiciono a existência d3 inclusão ao concurso público. Ao passo
O SR. CID SABÓIA DE CÃRVALHO - Pois não, Senaque o "ou" é alternância. Aí, muda, subsfimcialmeJ!te e p~ssa
dor Odacir Soares.
a ser uma emenda de mérito. Já tivemoS uma amarga lição
O Sr. Odacir Soares- Senador Cid Sabóia de Carvalho,
quando pensamos que uma pequena letrinha fica apenas como
se, na realidade, a tal "emenda de redação", é apenas uma
emenda redacional, quando na verdade, muitas vezes é uma
emenda de redação, parece-me que, ou a emenda é desneces~
emenda de mérito.
sária, ou é uma emenda que torna realmente o projeto constiNo caso presente, há uma emenda de mérito forte que,
tucional. A alegação primeira foi a de que a matéria não
na prática, terá uma grande projeção.
era constitucional. Porque a emenda apenas explicitaria me~
O Sr. Marco Maciel- Permite V. Ex• um aparte?
lhor aquilo que, segundo seus autor~s,_ não seria uma emep.da
de mérito, apenas explicitaria melhor aquilo que já está no
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Com prazer
caput do artigo. Ao meu ver, ou a emenda é de mérito ou
ouço V. Ex•
é desnecessária.
O Sr. Marco Maciel - Quero numa--breve intcirveriÇão O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO:..:_ Vamos sugerir
solidarizar-me com as palavras de V. Ex~ E recordar, também,
que façamos uma emenda de mérito clara, correta. Aí, o
aquele projeto de lei substitutivo oriundo da Câmara dos DeSenador José Paulo Bísol terá condições de redigir uma emenputados, que dispunha quanto ã isenção do imposto sobre
da de mérito correta e votaremos a favor. pessoalmente voto
os semi-elaborados conta com uma conjunção, exatamente
a favor. Entendo qual é a preocupação de S. Ex• e a considero
um "e".
da mais alta respeitabilidade.
O SR. CID SABÓIA DÉ CARVALHO- E que causou
Agq_x_:a 1 estou rn.e voltando é contr_a a emenda ao sqneto,
tanto problema.
para não fazermos aqui o cumprimento do ditado: "a emenda
O Sr. Marco Maciel - Exatamente. E gostaria, sufraé pior do que o soneto". É só quanto a isso que estou preocugando o -ponto-de vista de V. Exf, de dizer_ q~e_penso_g~e
pado, é de como vamos emendar.
a Casa precisa exami~ar Com ~uita aténção-e~sa questáo.
Entendo toda a preocupação de S. Ex-' e sei que a sistemáE,- ·no rrtais, quero dizer que concordo com as observações
tica peculiar da Polícia Militar cria muitas indagações em uma
que V. Ex~ vem fazendo ao longo da discussão-desse projeto.
Casa como esta. Claro, S. Ex• como juiz, como juriscoriSultó,
uma -pessoa de larga experiência, sabe perfeitamente o valor
O Sr. José Paulo Biso!- Permite V. Ex• um aparte?
de distinguirmos um fnstitUto do outro- todOs nós sabemO'S.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Com prazer
ouço V. EX'
- - - ----O Sr. Gerson Camata- Permite~me V. EX" um aparte?
0 Sr. José Paulo Bisol- Lamento profundamente discorO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•
dar de V. Ex• O que é umã.--emend"a de redação? É uma
com muito prazer.
emenda que se faz para que o sentido que se pretende alcançar
O SR. Gerso-n Camata ..:. Nobre Senador Cid Sabóia
com aquele texto fique mais claro. V. Ex• admitiu que o
de Carvalho, veja V. Ex~ como começou-a discussão. Se formos
sentido era esse: concurso público e inclusão. Então, se substià origem, vamos ver que a discussão levantada pelo ilustre
tuímos o "ou" pelo "e", é realmente uma emenda de redação,
Senador José Paulo Bisol, determinava uma melhor comporque se trata apenas de uma superexplicitaçã.o do sentido
preensão daquilo que estava escrito. ora, quando tentaffios
original do texto. Meu Deus do Céu! Não ha_verá mais emenmelhorar o -entendimento daquilo que está escrito, modifidas de redaçã.o! Estamos abolindo a emenda de redação! Esse
camos, mudamos, melhoramos a redação, a fim de que a
"e" é só para tornar mais claro o sentido Original do texto,
idéia fique explícita de uma maneira mais intelegível. Ora,
e é exatamente essa a definição de emenda de redação. Pelo
ninguém pode entrar na Polícia Militar, no Exército, na Mariamor de Deust Não criem dificuldades.
nha ou na Aeronáutica sem concurso. Primeiro, a pessoa faz
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO :..._ Senador José
o concurso para entrar na EscOla, só que não entra no quadro
Paulo Bisol, tenho um exemplo de muita gravidade na minha
de ofi_ciais, é apenas um aluno da Escola Preparatória; termivida por causa de um "e" e de um "ou". Um Juiz de Direito
nado esse curso, se for aprovado, vai ser incluída no quadro
do Estado do Ceará, chamado Colombo Dantas Bacelar, conde Aspirantes. A pessoa não pode, portanto; entrar sem condenou um cliente a pagar a "multa compensatória e perdas
curso público. A emenda de redação que se está propondo
e danos".. Uma redundânciat Fomos lá e eles disseram que
é que isso se torne mais explícito. Não se está mudando nada
era uma bobagenzinha. Então, tirou-se o "e~' e à.cresC'entou~se
na legislação, nem se está proibindO que se entre sem concuro "ou": multa compensatóriaol:l-Perdas e danOs. -AÇa sentenso, porque não pode entrar sem concurso. Então, éclara e
ça ficou altamente confusa e gerou uma série de questões,· nitidamente uma emenda de r edação, para que a proibição
O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita hon:ra, nobre
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constitucional do não ingresso__sem concurso público fique
mais clara, mais explícita. Está-se mudado apenas a redação
para melhorar o entendimento. Há um outro problema: se
a emenda fosse de mérito e voltasse para a Câmara dos Depuo contingente, todo mundo reconhece; aliás, é Ult}_a das melhores polícias militares do Brasil --só poderia sei' no ario qué
vem, porque ela teria que abrir um concurso para entrar na
EsCola de Formação, faria o curso durante um ano e só começaria a aumentar o efetivo em 1993, pois, aprovada a lei hoje,
só acontece ess~ autpento que estamos desejando_ através da
lei, daqui a um ano, porque eles terão que fazer um curso
de um ano para ingressarem no curso específico do quadro
e serem, então, incluídos no quadfQ1 ou de subalt~rn_o,_ ou_
de aspirante, ou de oficial.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouvi V. Ex•,
mas, lamentavelmente, não concordo: gostaria ffiUito de cõn- cardar. Vou-me abster de falar, porque fica-·afé-tiffi -·poucO
descortês estar-se mantendo uma idéia mas, na verdade, não
é a mesma coisa, todos nós sabemOs que não ~·a nie'sma
coisa.
O Sr. Esperldião Amin - V. Ex' permite-me um aparte,
_
.
..
_
nobre Senador?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Com muita
honra, nobre Senador Esperidião Amin, ouço V. Ex~
O Sr. Esperidião Amin - Senador Cid Sabóia, gostaria
de encerrar a minha intervenção nesse assunto fazendo uma
indagação que, tenho certeza, o raciocínio de V. EX' vai aColher. Se V. Ex• invertesse a otdem de entrada no parágrafo
das modalidades, como é que V. Ex' faria? E fi veZ-de "promoção" começar por "inclusão"; inclusão, concurso público, promoção. Quais seriam as cortjunç_ões que V. EX" utilizaria?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Apenas tiraria
da ordem lógica, da ordem decrescente.
-- - ·
o Sr. Esperidião Amin- Nãol Não está na ordein lógica.
A ordem lógica seri~: concurso- público, inclusão e promoção.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- A ordem lógica
é essa mesma, é como ocorre o preenchimento mais coroumente.
Co.mo é que acontece o preenchimento? A primeira coisa
que há nas Forças Armadas é uma promoção constante.
O Sr. Esperidião Amin- Mas, Senador, e para entrar?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Para entrar
é qUe é- o- problema. Isso porque essa eTitrada é ComO quem
primeiro entra para uma sala de espera.
O Sr. Esperidião Amin - Então, pela --ordem lógica, é
a primeira?
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O Sr. Esperldião Amin- Senador, eu só queria encerrar
minha participação, dizendo o seguinte: suponho que se cada
um de nós fizer um exercício para saber, para se lembrar
o que é a vírgula, a vírgula é o "e" sintetiçamente gr:1fado.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ~·Eu aprendi
outra coisa, aprendi que é uma pausa Para respiração.
O Sr. Esperidião Amin- Promoção, é o "e". "Promoção
e ... '·'-;"nome"ação·e ... ".-EilJão, essas. são as modalidades que
necessariamente não são excludentes umas das outras. Era
Só-eSsa-a obse·rvação que queria fazer, como- tentativa fiÕal
de chegarmOs a um acordo a respeito da inclusão da conjunção
"e". Muito obrigado. .
- -----·-- .
.._0 Sr. Amir Lando- O nobre orador permite um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Já queria encerrar,masouçoV.Ex~
·
--·

-·-.

0 Sr. Amir Laodo- Nobre Senadür Cid Sabqia, realmente V. Ex~, preocupado em plasmar uma forma legislativa
_consentânea com a ConstituiÇão _e que efetivamente atenda
à perspectiva teleológica da noi'ma, lança ·uma· -dúvida, até
certo ponto procedente, porque é evidente que ''ou" não
se confunde com "e". Quando a isso não há dúvida, são
~!!junções de categorias diversas. No entanto, veja V. EX~
que~tX3minando o texto e olhando por essa perspectiva finalística, pode-se observar que o legislador quis, na realidade,
na hipótese de haver concurso, e o concurso público é a fornia
de acessq a um cargo, mostrar que o concurso ainda não
é suficiente, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. É evidente__que o concurso é para participar de um curso de preparação. Onde se averigua uma sérié de requisitos que efetivamente possibilitem o ingresso definitivo que, então, sim, se
dá com a inclusão. Parece-me que a letra "e" vem exatamente
dar essa _clareza inequívoca, que não se confunde com mera
inclusão, independente desse pressuposto legal que é exatam~n~e_o que o "ou" permitiria, mas que, na forma do texto,
no objetivo da própria noirna, esse "ou" estava perfeitamente
mal posto ou mal intencionalmente posto. Mas, acho que
essa mudança de redação atende melhor à teleologia e afeiçoa
sobretudo essa disposição à Constituição Fedetal.
Por isso, entendendo por esse aspecto, poder-se-ia perfeitamente chegar à conclusão de que a emenda é de redação,
porque visa dar maior clareza, evitar uma inconstituciona~
lidade, pois tornaria a inclusão como uma forma autônoma
de ingresso nos quadros da Polícia Militar e, ã.ssim, ajustada
a norma à ConstituiÇão e- o ptóprió bbjetivo da- norma legal
teríamos, parece-me, sanado uma eventual inconstitucionalidade, dado maior clareza à norma e não afetado o seu conteúdo.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente,
gostaria de encerrar, após o aparte do nobre seriaâor Amit
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Não, não é Lando. Quero só dizer que, pelo projeto original, há os seguinnão. Pela ordem lógica...
~
· tes institutos: "promoção, concurso público, inclusão".
COm a emenda "i_". fica: "promo-ção, nomeação e incluO Sr. Esperidião Amin - Pela ordem lógiCa a promoção
são", que passam a ser a mesma· coisa. Ent@o,_ para mim,
é a última coisa a acontecer?
essa é uma emenda, na verdade, de mérito.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Um minutinho.
Não quero criar problemas a esta CãS8.,_-pois·falo maiS..
A ordem lógica se prende às vagas. Aqui é a primeira~ âe
pelamínhaconsciéncia, desejando, como sempre_~esejei, fixar
preenchê-las. Como são preenchidas as vagas?
minhas hosições. Que a Casa delibere do modo que julgar
As vagas, basicamente, são preenchidas, primeiro, por
mais conveniente.
'
·
promoções.
O SR. !'RESIDENTE (Mauro Benevides) - A Casa,
Esse é o primeiro modo de preencher as Vagas.na PolíCia
portanto, tem condições de decidir, em tomo desta propoMilitar: promoção.
~
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sição. O nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, em reiterada cialmente nada; estamos apenas explicitando que, além do
manifestação. da triliuna, entende que a emenda teria cono- concurso, exige-se também a inclusão, mas o que não pode
tação alcançando o mérito. Já a douta Comissão,de Consti- haver é íriclusão sem- concurSC,-:Erii fãCe dessas considerações
tuição, Justiça e Cidadania, pela voz categorizada do seu Rela- aqui aduzidas, Sr. Presidente, votarei favoravelmente à ementor, o nobre Senador Pedro Simon, informa que__a emenda - da de redação do nobre Senador José Paulo Bisol, porque,
caracterizar-se-la simplesmente como de redação. Essa deci- de outro modo, a redação daria margem a uma interpretação
são, agora transfere-se para a soberania do plenário.
gramatical que poderia ser objeto de discussões maiores. Que
O SR. ODACIR SOARES - Sr. Presidente. peço a pala- ninguém venha a dizer que através de lei, foram admitidas,
comn hipóteses de preenchimento de vagas, a nomeação por
vra para soliCitar um esclateeimento.
coricurso, a promoção, e unia terceira hipótese, a inclusão,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Co11.cecto esta independentemente de concurso.
a palavra ao nobre Senador.
Assim sendo, Sr. Presidente, para aprimorar o pro feto,
o que não determinará o retorno da proposição à Câmara
O SR. ODACIR SOARES (PFL-:- RO.Semreyisão do
orador.)- Queria indagar a V. Ex• se foi apresentada alguma dos Deputados, aceitamos a emenda de redação porque, de
o_utro modo, teríamos de votar_contra o projeto por inconstituemenda à Mesa nesse sentido.
cional. Observo que todos os Srs. Senadores-são acoides no
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --:- Há uma
entendimento de que ninguém quer afastar o concurso ou
emenda assinada pelo nobre Senador José Paulo Bisol.
-promoção para preenchimento dessas vagas.
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra.
Assim, nesse sentido, é também o meu pensamento. VoO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo tarei favoravelmente à emenda que é, repito, uma emenda
de 'redação.
a palavra ao nobre Senador.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB - PkPara encaO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre
minhar.)- Sr. Presidente, no iníciO da sessão;-antes de ser Senador Maurício Corrêa, Relator, já se está posicíonariâo
submetido à discussão e votação, o Projeto de Le_i da Câmara para votar. A Casa está suficientemente esclar"ecfda em torno
n(> 37, de 1991, ponderei ao nobre Relator, Senador Maurício da emenda do nobre Senador José Paulo Bisol.
Corrêa, qu:e a redação não me parecia perfeita" e SUgeri que
Encerrada a discussão, passa-se à votação.
Vamos proceder, então, à leitura da emenda, para que
no parágrafo único do art. 1~ do projeto se dissesse "e inclusão·~, no lugar de "ou inclusão". O n~bre_ Relator aceitou
QS_ Srs. Senadores. dela tenham pleno conhecimento no exera sugestão.
cício do. voto.
Onde se lê, no parágrafo iilliêO"d.o -ãri:". 1~,
Posteriormente, durante a discussão, o eminente Senador
público com inclusão", leia-se "concurso público e inclusão".
Esperidião Amín expressou o mesmo pensamento.
Em votação o projeto, em turno único. _
Sr. Presidente, esse problema a meu ver, data yenia,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
é muito -simples; quer-me parecer que não se trata de emenda
de mérito, mas de uma emenda que apenas traduz, de modo sentados. (Pausa.)
Aprovado.
mais perfeito, o pensamento contido no parágrafo; para ser
emenda de mérito, seria necessário que a atual redação admiÉ o seguinte o projeto aprovado:
tisse que alguém pudesse ingressar no serviçO público sem
concurso. Ora, se o pensamento fosse esSe, se o parágrafo
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 37, DE 1991
único assegurasse inclusão no serviço público, pouco importa
(N• 7/91, na Casa de origem)
se civil ou militar, sem concurso, então só nos reStaria consi(De Iniciativa do Presidente da República)
derar inconstitucional o parágrafo, e votar Contra ele. Mas
não, o pensamento do preceito não é esse, nem poderia ser,
porque a ConstituiÇãoâiz, no inciso II Qo art, 37_; _
Fixa o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal
e dá outras providências.
"II- a investidura em cargo ou-emprego público depende de aprovação prévia em concurso-público de provas
O Congresso Nacional dec_re.ta_;_
ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para
Art. 19 O efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal,
cargo em comissão declanlâQ e·m -lei d:e livre nomeação fixado pela Lei n' 7.851, de 23 de .outubro de 1989, passa
e exoneração;"
a ser de 13.581 (treze mil, quinhentos e oitenta e um) PoliciaisMilitares,_ distribuídos pelos seguintes Quadros, Postos e GraE- a-lei- -do- regime-úníoo-,----recente!nénte~-aprovadª, Lei
-- , ____ - -- --.
duações:
- - n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no art. 8', dispõe:
1- Quadro de Oficiais Policiais-Militares (QOPM); ·
"São formas de provimento de cargo pUblico:
Coronel PM ................... ·················-············· 012
I -nomeação;
Tenente-Coronel PM ............ ············~- . . ~"-"'·•n~~-. . . . 029
rr - promoção.,
Major PM...........................................
067
E vêm as outras hipóteses nas quais não se encontra
Capitão PM .................... ····~-- ..................... ,. • 127
Primeiro-Tenente PM ....................................... 109
a inclusão.
__
_
. ·-. ~- .... ~
Segundo-Tenente PM ..................... : .................. 148.
De modo, Sr. Presidente, que, na realidade - e isso
foi dito aqui - as Vagas resUltantes da lei se_rão preenchidas
II- Quadro de Oficiais Policiais-Militares Femininos
(QOPMF):
mediante promoção ou nomeação de_concursado. Se isso não
- capitão PM Feminino ............ : ................. ___;_ ÜQ2.
ocorreu, não pode haver preenchimento de vagas. Esse é
o pensamento. Assiro_sendo, Sr. Presidente, não estamos aprePrimeiro-Tenente PM Feminino ................... ~····· 003
sentando emenda de mérito, não estamos alterando subs!aJ]_Segundo-TenentePMFeminino ........................... 007

"COncurso·

L

•
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---------------------III- Quadro de Oriciais Policiais-Militares de Saúde
(QOPMS):
Tenente-Coronel PM Médico ............................... 002
Major PM Médico ......................................... ~004
Major PM Dentista ................................ "' ...•...... 001
Capitão PM Médico .......................•............... -. 010
Capitão PM Dentista: ................... '" ............. "'".... 002
Primeiro-Tenente PM Médico ............ ·········'"······ 028
Primeiro-Tenente PM Dentista ............................. 017
Prime iio-Tenente PM Veterinário ... ~·._.·~ .......... . ~· ·~ __002
IV- Quadro de Oficiais Policiais-Militares Capelães
(QOPMC):
Primeiro-Tenente PM Capelão .................'"····"'··· 002
V - Quadro de Oficiais PoUciais-Militares de Administração
(QOPMA):
Capitão PM ..................................................... 015
Primeiro-Tenente PM ....................................... 035
Segundo-Tenente PM ......................................... 053
VI - Quadro de Oficiais Policiais-Militares Especialistas
(QOPME):
Capitão PM ........................................ ···"'-··~- 001
Primeiro-Tenente PM ....................................... 004
Segundo· Tenente PM ....................... "'•••.,........... 005
VII- Quadro de Oficiais Policiais-Militares Músicos
(QOPMM):
Capitão PM Músico ................................~.......•. · 001
Primeiro-Tenente PM Músico ..........................•. : 001
Segundo-Tenente PM Músico .............................. · 001
VIII- Quadro de Praças Policiais-Militares Combatentes
(QOPMC):
Subtenente PM Combatente .......................... : ...~ 078
Primeiro-Sargento PM Combatente ..................•..•. 129
Segundo-Sargento PM Combatente .............. ....... :-364
Terceiro-Sargento PM Combatente .................... 1."031
Cabo PM Combatente ...................................... 1.680
Soldado PM Combatente ................................. _8.412
IX- Quadro de Praças Policiais-Militares Femininos
(QOPMF):
Subtenente PM Feminino ................................... _OQ2
Primeiro-Sargento PM Feminino ............. :............ 005
Segundo-sargento PM Feminino ..........................•• 013
Terceiro-Sargento PM Feminino ............. : .........•.• 045
Cabo PM Feminino .........•........................ ·-··---152
Soldado PM Feminino ........................................ 370
X- Quadro de Praças Policiais-Militares Especialistas (QPPME):

Subtenente PM Especialista .............. ;................ " 009
Primeiro-Sargento PM Especialista ........................ 036
Segundo-Sargento PM Especialista ....................... 047
Terceiro-Sargento PM Especialista ....................... 089
Cabo PM Especialista .......................................• 244
Soldado PM Especialista .................................... -187
Parágrafo único. As vagas resultantes Uesta lei serão
preenchidas mediante promoção, nomeação pot concurso público ou inclusão, em parcelas a serem estabelecidas pelo Governo -do Distrito- Federal, de acordo com a necessidade do

serviço e as disponibilidades orçamentárias, desde que haja
compatibilidade com as metas e prioridades estabelecidas na
Lei de Dítetrizes Orçamentárias.
-

Art. 2' As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta da dotação própria consigfiãda no orçamento
da União.
- --

Art. 3"' Esta lei entra em vigor na data de ?ua. publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições e~ contiário.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa)
-Aprovada.
Como o Plenário se manifestou no sentido de que se
tratava de emenda de redação, o projeto vai à sanção.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

Passa-se,

agora, à-apreciação do Requerimento n" 347, de 1991 do Sena-

dor Eduardo Suplicy. Solicito ao'nobre ,Senador Ronan Tito
ó parecer.-

o·sr. Ronan Tito (PMDB -MG- Para emitir parecer.
Sem revisão" do orador.)- Sr. Presidente, o parecer é favo-

rável. ··

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O parecer
é favorável.
Em votação.
- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa)
Aprovado.

... _

Fica concedida a licença solicitada sem qualquer ônus
para o Senado.

OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se, agora, à ãpredação do Requerimento n9 348, de 1991, lido no

Expediente, de autoria do Senador Albano Franco.
Solicito ao nobre Senador Ronan TitO ó parecer.

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para emitir pare·
cer. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, o parecer

é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Mauro ·Benevides) -

O parecer

conclui favoravelmente.

Em votação.

os··srs. senadores que o aprovam queiram peiriianecei:.

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
FiCa Concedida a licença solicitada s_em qualquer ônus
para o Senado.

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-Vamos retor·
nar à lista de oradores.
Antes, a Presidência deseja pedir aos Srs. Senadores que
compareçam à seSSão d_o Congresso Nacional, convocada para
hoje, e, mais do que isso, permaneçam em Brasília durante
o final de semana, porque é muito provável, quase certo que
tenhamos sessões, tanto do Senado Federal como do Congresso Nacional. É fundamental que o S_enado, a exemplo
do que tem feito tradicionalmente, g~ranta presença de 55
ou 60 Srs. Seliadores porque, se instado a votar nominalmente,

poderá fazê-lo.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra_, como

Líder.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador Ronan Tito, como

Concedo

Líd~r.

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Como Líder, pro·
nuncia o seguirite disCurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, recebemos, hoje, a visita de alguns
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agricultores da· minha região do Triângulo, trazendo uma quei:ca, u~ fato já ?e~unciado nesta Casa por alguns seriadores,
mclus1ve por mtm: a q-uestão dos juros.
·
Sr. Presidente, jiCáem-·creio, -tenho cer~eza d~_que há
um compló nacional contra a agricultura. No ano passado

-

lembram-se os Srs. Senadores -

d~vo

ter feito mais ou

menos uns vinte discursos, prevenindo que não teríamos alimento este ano; teríamos uma safra f_rustrada, pelo simples
fato de que não plantamos, não seguimos-o conse1ho de Pera
Vaz de Caminha, primeiro escriv3o: "Em se plantando, tUdo
dá". Não plantamos, não deu.
_
Por que não plantamos? Por que foi negadó ao agricultor
descapitalizado do Brasil recursos para o custeio. Já não falo
de investimento, porque os--agricUltores nem sabem o _que
é financiamentõ-de inVestimentos. Mas agora neste momento,
não sei se o Banco do Brasil e_stá procedendo dessa maneira
para que o CongressO Nacional tenha, outra vez, um projeto
da lavra do Senador Mansueto de Lavor, que é de anistia,
porque, verdadeiramente, esse banco está gerando um caos
na agricultura.
E veja, Sr. PreSidente, quem esiá fai3.i:ido do Banco do
B;asil? Este Senador que o- defendeu, no passado, diversas
vezes. Mas o Banco do Brasil, que defendi no passado, era
o~tr?; é o que .financiâv~ ~ agricultura a juros reais, mas
nao JUros extorstvos:-Este nada tem: a ver Com o outro.
Veja V. Ex\ Sr. Presidente, brigamos para aprovar o
reescalonamento da dívida, ou melhor, o acerto dos juros
atrasados, que muitos entenderam ser escorchantes o_s juros
de 8.2 no máx1fuõ;enquanto que a inflaçãO do dólar, nestes
últimos cinCo anos, é da média de _6%, ou seja, juros- reais
de 2.2 ao ano.
- - - -- ----,------ -Sr. Presidente, sabe V. Ex~ qual o juro reaf"do -Banco
do Brasil hoje? 25, 28%- ao ario". Nem mesmo o tráfico de
cocaína, com prote·ção .da polícia ·e do "Governo; -consegue
pagar juros reais de 25o/Ç ao ano. :E é o. ba_nco oficial que
está cobrando isso, Sr. Presidente.
_
Sr. Presidente, Srs. Senadores, este assunto de que estou
fal~ndo aqui é muito prosaico·-.;trata-se de alimentação,
agncultura- e é possível que ninguém se interesse por isso.
Este País já foi ci segundo maior produtor de grãos da
face da terra, já produziu 73 rrii1hões de toneladas de grãos
e deverá realizar este ano - pasmem os Senhores -- três
importações. Na primeira, deve gastar o País 1 bilhão e 600
milhões de dólares na importação de grãos, que normalmente
exportávamos.
'
Agora, Sr. Presidente, foi anunciada: uma lei agrí~la
defendida por nós e que leva a chancela do Senador Nelso~
Carneiro, a·que o Senhor Presídente da República apôs vetos.
Reunimo-nos todos, fizemos um ·apelo a Sua Excelência que

liberou a sua Bancada para que--pudéssemos derrubar o veto,
Agora, Sr. Presidente, divulgam que a agricultura brasileira,
nest~ ano, teria recursos sufiden.tes para o cuSteio do plantio,
e veJa o que está acontecendo: em fevereiro, uma saca --cie
milho era cotada, na Bolsa do Triângulo Mineiro, por um
mil e quinhentos cruzeiros;- hoje, a cotação da mesma saca
de m~lho está em redor de um mil e setecentos e cinqüenta
cruzet!os. E. alguns agricu~tores_ financiaram esse -milho por
um mtl e qumhentos cruzetros. Sabe V. Ex~ qual é a variação
dos juros do período de fevereiro até agora? 65%. E a variação
do preço do milho foi da ordem de 16%.
Certa vez, assisti a Uin- filme meio kafkiallo, em que se
colocou o artista no pátio e um ninho de metralhadoras circular
em 360", com holofotes em cima do indivíduo. que não tinha
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para Onde correr. Estão querendo fazer com a agricultura
quê? Para importarmos produtos agríColas da Argentina·, do exterior?
Sr. Presidente, juntos, Europa, Estados Unidos e Japão
investem por ano, em subsídios â agricultura, 300 bilhões
de dólares todos os anos. E aqui, neste- país, é muito ·comum·
ouVir-se dizer, quando se pleiteia uma taxa de juros razoável,
que não se podem dar subsídios. Mas não conheço nenhum
J?aís deste mundo que não subsidie a agricultura. Da China,
pass~ndo pela França aos Estados Unido~. todos os países
subsidiam a agricultura. Aqui, nO Brasil, não se subsidia;
ao contrário, p-enaliza-se. Estou falando de dados do Banco
_-.9-9_ Brasil, não estou me referindo a nenhum panca_ particular.
O Sr. _Mansueto de Lavor- Permite V. Ex• ~;-aparte!
O SR. RONAN TITO- Vou repetir o dado e, em seguida,
concedo, com muito agrado, o aparte ao nobre Senador Mansueto de Lavor._
O Sr. Espel-idião AmiD.- Eu gostaria também de merecer
um aparte, senador.
O SR. RONAN TITO- Vamos fazer um debate. Penso
que eles estão provocando V. Ex', Senador Mansueto de La_voy ,_para apresentar nova!llente u~ projeto que anistie todos
os agricultores. Mas, dessa vez, vamOs pedir ao Deputado
· Robe~~o F):'eire que não aparesente emenda alguma. E uma
anistia para todos os agricultores.
O Sr._ Mansueto de Lavor - Mas ele apresentou e os
bancos gostaram-muito. -·
brasileira~ mesmo~ ~or

O SR- RONAN TITO~- Eles se apaixonaram ali.
Repetindo: um saco de milho que, em fevereiro, cuStava
um mil e quinhentos cruzeiros,-- errf junho, custa um mil e
setecentos e cinqü_enta ciuzeirós. Pois bem, a variação foí
de 16% de fevereiro até aqui. A variaçãO da taxa de juros
foi de 65%.
OuçO, caril prazer, o nobre Seftadoi' Mansueto de Lavor
que tem direito a esse aparte.
----- '

O Sr. Mansueto de Lavor- Um sertanejo de Cabrobó
tinha UJ?a plantaçãozinha. Chegou lá a Polícia Federal, de
helicópero; guíado por um satélite americano; que indicara
que ali estava plantada nada mais, nada menos, do que a
cannabis sativa ou a "marijuana" ou a maconha. A Polícia
Federal o algemou, deu-lhe umas bordoadas e disse-lhe: --"você
não pode plantar". Ele indagou. "Por que não posso se ouvi
-no rádio Plante que o Governo garante""? Esta é a única
agricultura que me dá lucro. Então tenho o direito d.e plantar.
Isso era no tempo do "Plante que o governo garante". Hoje
nem isso mais. Continuam· plantando esse produto naquela
área, porque os perímetros irrigados da Condevasf estão fraC3.SSáiidO:- -- -Era de se esperar que agricultura irrigada no País, cOm
todos os avanços tecnológicos, fosse uma agricultura-Vitoriosa'.
E não o é, Não é porque, na realidade, o problema da agricultura não ~ técnico, não é de capacidade gerencial, que nós
temos. Dispomos da tecnologia da Embrapa, uma das mais
avançadas do mundo; temos capacidade empresarial. Entretanto, a política: econômíCa de suceSSivos governos, não apenas
desse, está arrasando progressivamente a nossa produção agrí--cola. Lamentavelmente, isso está ocorrendo. Na realidade
os custos finàitceii'ós inviabilizam qualquer produção, a nãÓ
ser essa que citei no início, contando uma anedotazinha.
O SR. RONAN TITO - A da cannabis saliva.
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O Sr. Mansueto de Lavor- Um ouvinte desavisado p~d_e
pensar que o pronunciamento de V. Ex• é-de mais um defensor

ou inte-grante da bancada agrária: Apelidaram de bancada
agrária as pessoas que fazem colocações como essa de V.
-

~

.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
.
V. Ex~ não está gostando, Sr. Presidente! Não esfaQlos
falando de Mato Grosso, dos bois de Mato Grosso, mas ·nós
vamos chegar lá.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzl) '-APresidência deseja apenas comunicar que prorroga de ofício esta
sessão até_ãs 18 hor~s e 40 OJ.inutos._
_. _ .
_ -~~ ·-' __
Esteja V. Ex' à vontade para apartear o nobre Senador

Ronan Tito:

--

·

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito obrigado. Já
encerro, Sr. Presidente. Serei Obediente_ ã Mesa.
É verdade que existem parlamentares, assim como ollttós
seguimentos_ de produtores brasileiros que defendem a agricultura por serem produtores rurais. Mas essa não é uma colocação pur3: e simples dagueles que estão engajados_ ou envolvt
. ·dos
na produção rural. E legítimo que parlamentares defe_ndem
os pintos de vista desse segmento importantíssimo da atividade
produtiva no País. O que se deve- dizer é que se ttata de
uma questão nacional. Está se--desarticl),lªndo, e taJy~~- _9-e
modo definitivO- talves, a produção genuinamente nacional
de alimentos básicos, onde o capital nacional é amplamente
majotitãtio, para dar lugar a importações subsidiadas -de outros países, gerando o d~semprego e a fome em nosso território. Estou solidário com ascolocaçõe_s _de Ex• e o p3:rabenizo
por seu pronunciamento. Vamos lutar para amenizar essa
situação. Não basta reclamar, pois estaremos _clamaJJ.40 no
deserto. A situação da _agricultura no País, neste momento,
é de absoluto cao_s, está à beira do abismo e n_ós precis-ainos
lutar pela viabilidade da nossa safra agrícola,a fim cl._<:? que
possamos salvar o nosso País da situação que estamos vivendo.
Parabéns a V. Ex•

v.

O SR. RONAN TITO -Agradeço a V. Ex• o aparte.
Concedo o aparte ao nobre Senador Jutahy Magalhães.,
O Sr. Jutahy Magalhães -Senador Ronan Tito·; v. Ex•,
no seu pronunciamento, disse que talves o Senado não estivesse preocupado com esse assunto, acredito que esteja e
principalmente quando V. EX' abordo essa questão. V. Ex~
há de relembrar quando da passagem do Minisfro da Agricultura por esta Casa quando perguntei a S.. Ex! _se conçordava
com a afirmação feita, priricipalmente por agricultores, de
que no· mundo inteiro se subsidia a agricultura e que, no
Brasil, ela é taxada, S.. Ex~ concordou. Mas, infe;:IÍf:mente,
a área económica do nosso Governo não aceitou, 4e maneira
alguma, essa tese. Veja V. Ex~ qUe havia uma grande discordância entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da
Economia do passado. Hoje estão procurando se eniender,
mas, no momento, como V. Ex• diz, o Banco do Brasil ainda
cobra uma taxa real de juros de 25%_ da_ agricultura. Podemos
dizer que não é apenas uma taxa de juros reais mas uma
taxa de juros extorsivos. Como V. EXl' já declarou- podemos
afirmar - não há agriculta que resista a juros desse tipo.
Veja V. Ex' que estamos atentos e aplaudindo o pronunciamento de V. Ex~ aqui, no Senado.
O SR. RONAN TITO .:.... Agradeço a V. Ex• e ouço com
prazer o aparte do nobre Senador Esperidião Amin.
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O Sr. ESPERIDIÃOAMIM- Senador Ronan Tito, V.
ExT Sabe, não apenas por este modesto aparte como pelas

inúmer;ts oportunidades que já tivemos de conversar_ sobre
esse assunto, que me perfilo ao lado de V. Ex~_e aq lado
de todos aqueles que aqui têm se pronunciado, se manifestado
-~ se posiCionadO acerca· da questão da agricultura._ EntandO
_que_ esse procunciamento _de V. Ex~ dev_e ser entepdido por
todos nós__ coq~_o_ uma das lílii_mas adveriêD.cias- para que, no
ano que vem, não nos defronte com o memso quadro que
se tem hoje, ou seja, estãO se esc:aando_ os ú_lthnos dias para
que se possa viabilizar o plantio de uma safra que reabilite
o País pa situação que_ estamos vivendo - e que foi resumida
pelo Minisfro -d-a Agricultura, quando aqui esteve, e que, V.
.Ex' rememorou --o quanto vamos importar de comida. De
todas as vergonhas que o País têm, essa, é, sem dúvida alguma,
a menos explicável - justicáv"el nem pensar, - porque um
--país cOm as dimensõeS-do nosso, com a diversidª'de climátjva
do nosso e, portanto, com as alternativas de segurança pata
produção que temos, iiilportai oito milhões de toneladas Qe
comida- este é um número prelimiiiar"- é;_-- realmente,
uma vergonha. Pode não ser uma vergonha tão lacinªnte quanto a questão do menor carente, da criança abã.ndonada etc.,
~mas não é menOs explicável do que essa.
O SR. RONAN TITO- Mas, Senador, digo a V. Ex•
que a criança abandonada no grande centro tem_ muito a ver
com a gricultura abandonada.
O Sr. Esperidião Amin -Sem dúvida alguma, Sanador
Ronan Tito. Mas queria aduzir ao pronunciamento de V.
Ex~ para aumentar o escândalo desta Casa porque as coisas
_s_ó _podem· ser consertadas, uma sociedade só toma o rumo
do conserto quando fica suficientemente envergonhada, esciuidalizada e indignada. Ou__ s_eja, a sociedade precisa ser
insuHada para tomar certas posições. Queira me valer dessa
oportunidade em que V. Ex• traz ã baila a questão dos juros
reais _que estão sendo aplicados ã agricultura para fazer uma
referência --os juros que realmente estão sendo aplicados
~a uma_ reportagem que a revista Visão está publicando
nesta semana, e que, por sinal, tem dado uma grande cobertura ao que se faz aqui no Congresso- aproveito pata fazer
esse destaque - e traz uma reportagem fruto de um trabalho
académico da professora Sheila Najberg, da Pontifícía: Universidade Católica do Rio -de Ja_n_eiro, que mostra o que se fez
em matéria de capitalismo sem risco neste País co_m o dinheiro
do BNDES para locupletar grupos industriais. Se formos fazer
um cotejo do que se "mamou" no BNDES em um número
só, de uma pegada: 3 bilhões e 320 milhões de dólares emprestados a grupos que estão aqui instaJ.ados. O subsídio desses
1_ bilhões e 320. milhões de dólares foram equivalentes a 2
bilhões e 450 milhões de_ dólares. Ou seja, dos lüü% que
se se emprestou, o BNDES recebeu, em dólar, 26% do crédi~
-to, o resto foi doação. E boa parte dessas indústrias estão
sucateadas, falidas, em concordata ou, pelo menos, de b_oca
aberta, querendo "mamar" de novo nos 8 bilhões de dólares
-,9e subsídios que este País concede incons_cientemente (odos
os anos. Por isso, aproveito este aparte, esta modesta e talvez
inoportuna intervenção, para socorrer a causa que V. Ex'
está e_sposando, que é minha também, para dizer o seguinte:
estamos sendo injustos, inconscientes e, -provavelmente, in~
conseqüentes no _trato díspar que atividades económicas deste
_têm recebido dQ GovÇ:rno, com a anuência, e geralmente com
_a omissão, dos legisladores.-Era esta a minha observação.
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O SR. RONAN TITO - Agradeço muito ao aparte de
e o incorporo ao meu discurso ..
O Sr. Oziel Carneiro- V. Ex~ me permite um-aparte?

Ex~

O SR. RONAN TITO -Ouço o Senador Oziel Carneiro,
da Bancada do_ Pará. __

O Si. Oziel Carneiro- Nobre_ Senador Ronan Tito, V.
mais uma ·vez, trata da questão da agricultura. Quando
falei em ...,;..._ taxa rodoviária_-. v. _ _Ex,! teve dúvida, por um
claro de memória, a respeito da TR - fiZ propOsitadamente,
porque a Taxa Rodoviária acaba de ser considerada inconsti~
tucional e os contratos de__fiõ_anciamento à agriCultura brasi~
leira, que também prevêem o mútuo pagamento de juros e
mais taxa de referência, também não têm nenhum embasamento jurídico, porque seria cobrar juros sobre juros, antes
de qualquer inadimplêncü1. A verdade é q-ue--a agricultura
brasileira está padecendo da situação difícil por que passa
a economia, porque o Brasil acostumou-se a especular em
vez de procurar produzir. E tanto isso é --verdade que existem
financiamentos agrfcolas- oom garantia-· real de bem de raiz,
terrenos e, decorrido o período do financi::imeiito, se há um
entendimento entre o agente financeiiCi e- 0"-firiancia:do para
prorrogar esse cant[at_o, são exigidas mais gara~tias reais.
Por quê? Por que, paradoxalmente, o que se verifica no Brasil
é que o capital é mais valorizado do que o própriO bem imóvel,
numa prova evidente de que a agricultura brasileira, se não
mudarmos esse conceito de financiame_nto, não terá saída,
primeiro porque faltam os recursos e, segundo, quando _os
recursos são alocados, eles são incompatíveis com os resultados da produção. V. E~ deu o exemplo correto; concreto,
ao referir-se ao prOblema do miJho, porque houve um acréscimo no valor do produto do agricultor no percentual, se
não me falha a memória; 44% menor do que o valor do
financiamento. Eu estou solidário com V. Ex•, e quando falei
em taxa rodoviária foi para- inoSl:nlr a SitUação jocosa em
que se encontra a economia nacional.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -A Mesa
solicita a V. Ex• que tetmíne seu discurso, porque já ultrapassamos a hora da sessão.
O SR._ RONA_N_'flTO_- Agradeço a V. Ex• e pediria,
apenas, mais uns pOucos minutos, pãra coilClllir o reciocínio
iniCiado e que foi enriquecido pelos apartes dos Srs. Senadores.
Mas, Sr. Presidente, eu gostaria de_ fazer uma observação
sobre a bancada que foi nomeada, aqui, pelO Sr. SenadOr
Mansueto de Lavor. Na verdade, os agricultores, quando qui
chegaram, procuraram os membros da bancada agrária. Mas
bancada agrária é um termo mais abtagente. Na verdade,
ela é capitaneada pelos pecuaristas de corte,_ -E_ estes, que
são de uma atividade produtiva do maior interesse para o
país, produzindo proteínas, não têm muito entendimento do
que se passa na agricultura. Aliás, o Brasil precisava ter dois
ministérios: o Ministério da Pecuária e o· Minist€rio da Agricultura; porque não só são complementares, mas também em
muitos casos, eles se confr_ontam._P_or exemplo, Sr. Presidente,
pode-se observar: todo parlamentar que sobe à tribuna e se
posiciona contra a reforma agrária e se- diz agricultor, ele
não- é agricultor. Nenhum agricultor é contra a re~orma agrária, porque todo agricultor sabe que quem vai" reCebe"! -terra
para plantar vai receber terra improdutiva. Isso é o óbvio.
Nenhum país do mundo vai querer ,retirar da terra um
sujeito que está pi'oduzindo, ainda que mal, e entregá-la para
Ex~,
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alguém que nem se sabe vai produzir._ Normalmente, quem
é contrário à reforma agrária é o péCUãri:Sta, principalmente
o pecuarista de eleite, o pecuarista _de corte, que, repito,
tem uma atividade da maior importância, pois não só fornece
proteína da maior qualidade, mas também, fornece até Pr.esidente da Mesa do Senado.
De maneira que ela é da maior importância. Eu também
participo da ativadade de pecuarista de corte, e com muito
orgulho.
Mas eu queria discorrer poucos minutos mais sobre a
agricultura, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Nós
já ultrapassamos o prazo de 18 horas e 40 minutos, que a
Mesa prorrogou de ofício para que V. Ex~ termina-sse o discurso.
O SR. RONAN TITO - Encerrando, Sr. !'residente,
- eu gostaria de dizer que foram feitos o1:1tros exercfcios de
variação. Por exemplo: a variação do custo. Quem comprou
em fevereiro tonelada de ·adubo em referência par aqueles
que querem conferir n"' 00, p =20; -k =20 -+ zn (zinco) Que
é muito usado para soja na minha região, está devendo hoje
117 mil cruzeiros por toneladas. quem for ao mercado agora
compra a mesma tonelada por 64 mil cruzeiros.
Parece brincadeira, e para que não pareça brincadeira
peço que se registre este documento nos Anais dQ__ Senado.
Vou encerrar, Sr. PreSidente, apenas dizendo que eu,
que muitas vezes assomei a esta tribuna para defender o Banco
Brasil, quero deixar claro que o defendia, porque ele auxiliava
o agricultura. Mas o Banco do Brasil que passou a penalizar
a agricultor não t_em o meQ apoi<?· E gostaria de dar um
grito de alerta: -AgriCultores do BraSil, não paguem! Essa
é a recomendação fina), e quem está lhes dando essa recomendação é um Senador com a responsabilidade de 2 milhões
e 200 mil votos. Não paguem esse esbulho: não paguem, de
maneira alguma. esse confisco! Não é aceitavél, não é admissível. Isso só tem um objetiVo, que é acabar com a agricultura.
E nós não podemos permitir que acabem com a agricultura.
E_nós não podemos permitir que acabem com a agricultura
no Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENA·
DOR RONAN TITO EM SEU PRONUNCIAMENTO:
. Ao
Senhor Ronan Tito
Alguns dados sobre a grave situação da agricultura.
1.. Preçós produtos agrícolas - Triângulo Mineiro
Milho .... f~vereiro/91 ... Cr$ 1.500,00/saco
junho/9f ... Cr$ 1. 750,00/saco
Variação de preço: ... · 16,0%
Soja em grão .... fevereiro/91 ... Cr$ 2.300,00/saco
junho/91 ... Cr$ 2.800,00/saco
Variação de Preço: ... 22,0%
Variação dos encargos financeiroS (correçãó + juros) - 65,0%, refere-se ao período de fev/91 a jun/91
- 5 meses.
2. Adubo- Fórmula 00.20.20 + Zn
Custo do adubo por tonelada - financiado Banco
do Brasil e outros; .... ············:·· Cr$ 117.000.00
P.reço do adubo aluai fábrica Cr$ 64.000,00
Preços tomados por base posto fábrica em _Uberaba/MG
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CONCLUSÃO
a) não há a menor possibilidade de pagarmos o banco, quando só em 5 meses perdemos- 45,0% na relação
preços dos produtos e juros bancários.
b) há um clima de desespero é descrédito-no campo.
Nossos solos não vem sendo corrigidos, comprometendo
cada vez mais a produção de alimentoS.
c) precisamos de recursos de longo prazo, renegociar
nossas _dívidas, caso contrário, fatalmente teremos para
o próximO ano uma produção ainda mais desastrosa. Vito Walken- Rubens Minora.
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Discussão, em turno único, do ProjelO de R~~luÇãO n9
43, de 1991 (oferecido pela Comissão de Assuntos Econômicos
çomo con,clusão Qe seu Parecer n"' 212,_de 1991), que autoriza
~ Estado do Rio de Janeiro a elevã:l-, telnporariaritente olimite da sua divina mobiliária, mediante emissão e colocaÇão
no mercado; de Letras Financeiras do Tesouro do estado do
Rio de Janeiro (LFTRJ) destinadas ao giro de 84% dos
80-827.002 LFTRJ, vencíveis no 2• semestre de 1991.

-3-

Durante o discurso do Sr,_ Ronan Tito, o Sr. Mauro
Benevides, Presidente; deixa a cadeira da Presidência que

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
44, de 1991 (oferecido pela Comissãó de Assuntos Econômicos
como conclusão de s.eu Par~cer n9 213, de 1991), que rerratifica
a Resolução n• 55/89, do Senado FederaL
_

é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi, 39-Secre?áriO:

-4-

O SR: PRES~ENTE (Rachid Salnha Derzi) - Na pre·
sente sessao termmou o prazo para apresentação de emendas
às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n• 19, de 1990 (n• 2.082/89,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 268
do Decreto-Lei n• 3.689, de 3 de outubro de 1941 -Código
de Processo Penal.
·
-Projeto de Lei da Câmara n• 52, de 1990 (n• 6.763/85,
na Casa de origem), que proíbe o transporte de presos condenados ou à disposição de Justiça em transporte coletivo.
-Projeto. de Lei da Câmaran• 58, de 1990(n' 3.048/89,
na Casa_ de _ongem), que determina que as armas de _fOgos
ap~eend~das sem o~ corresponde regístro; pelos órgãos poli~ats, sejam destrutdas em ato pu'blico, na forma que especifica.
- ---- -Aos projetas não foram Oferecidas emendas·.
As matérias serão incluídas em ordem do dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha)- A Presidência
convoca sessão extrao_r4inária a realizar-se hoje, às 18 hoias
e 50 minutos, com a -s-eguinte:
·-

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da: Câmara
n• 22, de 1991(n• 4.785/90, na Casa de origem), que cria
a área de livre comércio de Guajará-Mirim, no Estado de
Rondônia, e dá outras proyidências tendo:
PARECER FAVORAVEL, sob n•217, de 1991,
Da Comissão de Assuntos Econômicos.

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<:>
45 de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô·
~icos como conclusão de seu Pare_cer_n9 214, 1991), que autonza _o Oo~erno do Estado do RiQ Gra_nde elo Sul a _emitir
e colocar, no mercado, Letras Financeiras_ do Te"souio--dO
E;stado do Rio Grande do Sul (LFT - RS), destinados ao
g~ro de 84% das 102.040,128 LFT-RS com vencimentono
segundo semestres de 1991.
-

-5Discussão,_em turno único, do Projeto de Resolução n9
46, de 1991 (apresentado pela COmissão de Assuntos Econônicos c~mo con?lusão de seu Parecer.. n"' 2)5,,d~_199!_)~ 'l!le
autonza o Governo no Estado de SãQ Paulo a Emitir
9.081.763.493 Bôn_us do Tesouro do Estado de São Paulo
-sé"rie especial (BTSP·E) em substituição a 93.117.950 L~tras
Finanáiras do Tesouro do Estado de São PaulQ (LFJJ'), ven·
c(vets em 15-6-91 e sujeitas ao dispOstO na Lei n<:>-8.024, de
12-4-90.

-6Discussã_o, em turno único, do _Projeto de Resolução n9
47, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econô·
micos. como conclusão de seu Parecer. n"' 216, de 1991), que
autoriZa o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir e
colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de Minas Gerais (LFTMG), destinadas ao giro de 83% dos
59_420.273 LFT-MG e_ dos 14.027.431. 852 Bônus do T<;s.ouro
de Minas Gerais (BTMG), com--Vel1cimento ilo 29 semestre
de 1991.
" _O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Nada
mats havendo a tratar, está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.)
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Ata da 101 ~ Sessão, em 27 de junho de 1991
P Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa e Dirceu Carneiro
As 18 HORAS E 50 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo ~-Albano Franco -::- Alexandre Costa
-Alfredo Campos - Aluízio Bezerra - Amazonino Mendes
- Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo Mello - Beni
Veras- Carlos De'Carli- Carlos PatrocíniQ__-César Dias
-Chagas Rodrigues -Cid Sabóia de Carvalho::- Coutinho
Jorge -Dario Pereira - Dirce~ Carceiro - Divaldo Suruagy
- Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Espetidião Amim
- Epitacio Cafeteira- Fernando Henrique Cardoso-Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Gerson Camata Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Hugo Napoleão
- Humberto Lucena - Hydekel Freitas ----: Irapuan Costa
Júnior - João Calmon - João- Rocha - Jonas Pinheiro
- Josaphat Marinho - João França - José Eduardo José Fogaça- José Paulo Biso!- José Richa- José Sarney
-Júlio Campos - Júnia Marize - Jutahy MagalhãesLavoisier Maia - Levy Dias --Louremberg Nunes Rocha
--Lourival Baptista - Lucídio Portella - Magno Bacelar
- Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda --Marco Maciel
- Mário Covas - Marluce _ Pinto - Maurício Corrêa Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão - Nabor
Júnior- Nelson carneiro- Nelson Wedekin- Ney Maranhão - Odacir S_oares -- Oziel Carneiro ~_Pedro_ Simon
- Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo
Aragão - Ronan Tito -- Ruy Bacelar - Teotónio Vilela
Filho- Valmir Campelo- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 76 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçãode Deus, iniciamos nossoS -tr-abalhos.
Antes da leitura do expediente pelo Sr.. 1~' Secretário,
a Presidência apela aos Srs. Senadores, no sentido _de que
cancelem as viagens nesse fitiã.l de semana, porque há perspectiva de trabalharmos ainda mais infatigavelmente até o próximo domingo ou segunda-feira.
- -~
Portando, o apelo da Presidência aos eminentes Colegas
é no sentido de que permaneçam em Brasília, porquanto o
Senado Federal e o Congresso Na.cional estarão convocados
para dicidir sobre importantes proposições.
O Sr. 1"' Secretái:itf proCéderá à leitura do expediente.
É lido o seguinte:

Deputados), que "disciplina a formação de bancos de dados pessoais e ~_espectivo uso das informações cadastradas".

EMENDAN'1
Acrescente-se ao art. 3"' do projeto o seguinte§ 29, transformando-se em único o § 1<:>:
"§ 29 As despesas de correção das retificações ou modificações originárias de correção de informações constantes de cadastros correrão por conta do mantenedor do
mesmo."
EMENDAN'2
Dê-se ao art. 49 do projeto .a seguinte redação:
"Art. 49 Os bancos de dados pessoais, atualmente
exiStentes, serão inutilizados mediante solicitação dos interessados.
Parágrafo único. Em se tratando de documentação
____ .de interesse paraa memória nacional, poderá ser preservada desde que devidamente justificado."
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 38, DE 1991
(N• 5.394/85, na Casa de origem)
Introduz alterações na Lei n~ 4.886, de 9 de dezembro
--de 1965, que regula as atividades dos representantes comerciais autónomos.

O -congresso. Nacional decretã.:
Art. 1• A Lei n• 4.886, de 9 de. dezembro de 1965,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
. _.
-- ·nArt. 24. As DiretOrias dos Conselhos RegiOnais
prestarão contas da sua gestão ao próprio Conselho, até
o dia 15 de fevereiro de cada ano.
Art. 25. Os Conselhos Regionais prestarão _contras
até o _último dia do mês de fevereiro de cada ano ao
Conselho Federal.
Parágrafo único. A Diretoria do Conselho Federal
prestará contas a,o respectivo plenário até o _último dia
do mês de março de cada ano.
"Axt.-z7~~·ço~·~~~~t~~t~·~d~~-;~p~~~~t~Çfi~-~~~';~;ci~l
além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão, obrigato~amente:
a) ..................... ··'"··················----················-

b) ........................, .... "'········-----··--· .. ············c) ································--·······-·················---·-

d) indicação da zona ou zonas em que será exercida
a· representação;

e) ............................................................... .

EXPEDIENTE

OFÍCIOS- Do Sr. 1"' Secretário da Câmara dos Deputados encaminhando à revisão do Senado autógrafos das seguintes matérias:

EMENDAS
Da Câmara dos Deputados, oferecidas ao projeto de

Lei do Senado n• 292/81 (n• 6.183-C/85, na Câmara dos

r> .......................... ······----··--·-·-······· ············-

g) ................................................................
h) ........................................•............•.•....... ,
i) ...... ··········-···················-··········· .. ········--····

j) indenização devida ao representante pela rescisão
do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do
total da retribuição auferida durante o tempo em que
·
excerceu a representação.
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§ lç. Na hipõteS-e~de cOntrato-a prazo certo, a ii:idenização corresponderá à irilpOrtãni:Ta equivalente a média
mensal da retribuição auferida até a data da rescisão,
mUltiplicada pela metade dos meses resultantes do prazo
contratual.
§ 2~ O contrato com prazo deternÍinádo, uma vez
prorrogado o prazo inicial, tácita ou expressamente, torna-se a prazo indeterminado.
_
_
§ 3• Considera-se por prazo indeterminado todo
contrato que suceder, dentro de seis meses, a outro contrato com ou sem determinação de prazo.

Art. 31. Prevendo o contrato de representação a
exclusividade de zona ou zonas, ou quando este for omisso, fará jus o representante à- comissão pelos negócios
aí realizados, ainda que diretamente pelo representado
ou por intermédio de terceiros.
Parágrafo único. A exclusividade de representação
não se presume na ausência de ajustes expressos.
Art. 32. O representaille-Come-rcial adquire o di·
reito às comissões quando do pagamento dos pedidos
ou propostas.
§ 19 . O pagamento das comissões deverá ser efetuado até o dia 15 do mês subseqüente ao da liquidação
da fatura, acompanhada das respectivas cópias- dã.S" Dotas
fiscais.
-§ 29 As comissões pagas for_a -do prazo prev-isto no
parágrafo anterior deverão ser corrigidas monetariamente.
§ 39 É facuttactO ..ao ~e-Presentanie conlerCiat emitir
títulos de créditos para cobrança de comissõ~s.
§ 4~ As comissões dever_ão ser calculaQas pelo valor
_________ . _
___
total das mercadorias.
§ 59 Em caso de rescisão injusta do contrato por
parte do representando, a eventual retribuição pendente,
gerada por pedidos em carteira ou em fase de ~xecução
e recebimento, terá vendimento na data da rescisão-.
§ 69 A retribuição a que fizer juz o representante
comercial será atualizada monetaria.mep.te em caso de
mora, na proporção da variação do valor do fi1N (IIónus
do Tesouro Nacional)~ tomados como índices de referência o valor do BTN na data em que se tornou devida
a retribuição e na data do seu pagamento.
§ 79 São vedadas na representação comercial alteraÇões que impliquem, direta ou indiretamente, na diminuição Ua média dos resultados auferidos p~lo representante nos últimos seis m.ese~ de vigência. __
• • • • •• • • ~-~• •• • •• •·• • •••-• 'l'• ~·~P • •••• • • • •••• • •, • , .•• --·~•~--~•• •

Art. 34. ··············-·······--··-·--············-·····-···
§ 1• •••••••••··••w•.••••••••••••••••••••·••••••-•"'•""•••• .. •:
§ 2•
. § 39

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

Os valores das comissÕes Para efeitO tant6.. do
pré-aviso como da _ . ...
. --·indenização, prevista nesta lei, deverão ser corrigidos monetariamente.
Art. 39. Para julgamento das controvérsias que
surgirem entre representante e representado-é comPetente a Justiça Coll!uitf e o Foro do domicílio _do r~e_presen
tante, aplicando-se o procedimento sumarlísS1íno-previsto
no art. 275 do Código de Processo Civil, ressalvada a
competência do Juizado de Pequenas Causas."
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Art. 29 Acrescentem-se os seguintes artigos que passarão a ter os números 41, 42, 43, 44, 45,46 e 47 com a seguintes
_redação~-.

"Art. 41. Ressalvada expressa vedação contratual, o
comercial poderá exercer sua atividade para mais de uma empresa e empregá-la em outros mister
ou rã.mos de negócios.- -

~representante

Art. 42. Observadas as disposições constantes do
artigO anterior, é facultado ao representante contratar
com outros representantes comercíais a= eXc"ecução dos
~-- ,.setyiÇ_o,s_"relaciona.dos com a representação.
§ 19 Na hipótese deste artigo, _o pagamento das comissões a representante comercial contratado dependerá
da--liquidação da conta de comissão devida pelo representando ao representante contratante.
§ 29 Ao representante Contratado, no caso de resci----são_ de representação, será devida pelo representante Contratante a participação no que houver recebido da representada a título de indenização e aviso prévio, proporcionalmente às retribuições auferidas pelo representante
contratado na vigência do contrato.
·~ § 39 Se o_ contrato referido. no ~aput deste artigo
for rescindido sem motivo justo pelo representante contratante, o representante contratado fará jus ao aviso"
prévio e indenização na forma da lei.
~ 49 _ Os prazos de que trata o art. 33 desta lei são
aumentados em dez dias quando se tratar de contrato
realizado entre r_epresentantes comerciais.'-:--:-=--:-Art. 43. É vedada no contrato de representaÇão
comercial a inclusão de cláusulas dei credere.
Art. 44. No caso de falência do representado as
importâncias por ele devidas ao representante-comerciãl,
-·relacionadas com a representação, inclusive comissões
vencidas e vincendas, indenização e aviso prévio, serão
considerados créditos da mesma natureza dos créditos
trabalhistas.
Parágrafo único. Prescreve eÍn cinco anos a ação
do representante comercial para pleitear a retribuição
que lhe é devida e os demais direitos que lhe garantimos
por esta lei.
Art. 45. Não con.stit_ui motivq justo para rescisão
do contrato de representação. çomercial o impedimento
terilporário do representante ·comercial que estiver em
gozo do benefício de auxílio-doença concedido pela Previdência Social.
Art. 46. Os valores a que se referem a aünea j
do art. 27, § 5 9 d art. 32 e o art. 34 dest_~ le.i, serão
---.,corrigidos monetariamente com bas~ na variação dos
' BTN ou por outro indexador que venha a substituí-los
ê legislaç~o_ ulterior ap1icável ã matéria.
Art. 47. Compete ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais fiscalizar a· execução da presente
lei.
Parágrãfo único. Em caso de inobservância das
prescrições legais caberá _intervenção, do Conselho Federal nos Conselhos Regionais, por decisão da Diretoria
do primeiro, ad refereodum da reunião plenária, assegurado, em qualquer caso, o direito de defesa. A intervenção cessará quando do cumprimento da lei."
Art. 39 Ficam suprimidos o parágrafo único do_art. 10,
o parágrafo úníco do art. 17 e ú art. 41 da Lei n• 4.886,
de 9 de dezembro de 1965.
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Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 5"'

Revogam-se as disposições em contrário..

LEI N• 4.886, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965
Regula as atividades dos representantes comerciais autónomos.
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quer atividades não compreendidas em suas finalidades previstas nesta lei, inclusive as de caráter político e partidárias.
·· · Art. 7• O conselho federal insU!lar·se-á çlentro de 90
(noventa) dias a contar da vigência da presente lei, no Estado
da Guanabara, onde funcionará proviSoriamente, transferindo-se para a Capital da República, quando estiver em condições de fazê-lo, a juízo da maioria çlos_ -conselhos regionais.
§ 19 O conselho federal será presidido por um dos seus
membros, na forma que dispuser o regimento interno do con-selho, cabendo-lhe, além do próprio voto, o de qualidade,
no caso de empate.
§ 2~ A renda do conselho federal será constituída de
20% (vinte por cento) da renda bruta dos conselhos regionais.
_ Ar!. 89 _O conselho federal será composto de representantes co1t1erciais de cada ~stado, eleitçs pelos conselhos regionais, dentre seus membros, cabendo a cada conselho regional
a escolha de 2 (dois) delegados.
·
Art. 99 Compete ao conselho federal determinar o número .dos conselhos regionais, o qual não poderá ser superior
a um por estado, território federal e Distrito Federal e estabe..
lece-r-lhes as bases territoriais.
Art. 10. Compete, privatiVamente; ·ao cóilselho fede-

O Presidente da República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1o Exerce a: representação comercial autónoma a
pessoa jurídica ou à pessoa física, sem relação de emprego,
que desempenha, em caráter não eventual, por conta de uma
ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios
mercantis, agenciando propostas Olf pedidos, para transmiti-los aos representados ou não a tos relacionados com a execução dos negócios.
__
_
_
Parágrafo único. Quando aiepresei1tãção"Comercial incluir poderes altinentes ao mandato mercantil, serão aplicáveis, quanto ao exercício deste, os preceitos própriOs da legislação comercial.
Art. 29 É obrigatório o registro dos Qüe exerçam a !(!presentação comercial autónoma nos conselhos regionais criados pelo art. 69 desta lei.
Parágrafo úniCo. As pesSoas que, na data da publicação
r a!:
da presente lei, estiverem no exerdci6"âa atividade, deverão
a) elaborar o seu regimento interno;
registrar-se nos conselhos regionais, no prazo de 90 dias, a
b) dirimir as dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais;
contar da data em que estes forem instalados.
c) ap_rovar os regime!J.tOs internos dos conselhos regioArt. 39 O Candidato a registro, como representante co- mlis;
mercial, deverá apresentar:
d) julgar quaisquer recursos relativos às decisões dos cona) prova de identeidade;
selhos regionais;
b) prova de quitação com o serviço militar, quando a
e) baixar instruções para a fiel observância da presente
ele obrigado;
lei;
c) prova de estar em dia com as exigências da legislação
f) elaborar o Código de Ética Profissional; e
eleitoral;
g) resolver os casos omissos.
d) folha corrida de antecedentes, expedida pelos cartóParágrafo único. Das decisões do conselho federal caberios criminaiS- das comarcas em que o registradQ houver sido rá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de trinta dias,
domiciliado nos últimos 10 (dez) anos;
para o Ministro da Indústria e do Comércio.
e) quitação com o impoSto siridical.
Art. 11. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da vi§ 1"' O estrã:rigeir6--é desobrigado da apresentação dos
gência da presente lei, serão instalados os conselhos regionais
documentos constantes das alíneas b e c deste artigo.
correspondentes aos estados onde existirem órgãos sindicais
§ 29 Nos casos de transferência ou de exercíciO Siniulde representação da classe dos representantes comerciais,
tãneo da profissão, em ma:is de uma região, serão feitas as atualmente reconhecidos pelo Ministério do Trabalho e Previdevidas anotações na carteira profissionill do interessado, pe- dência Social.
los respectivos conselhos regionais.
Art. 12. Ós- conselhOS -regionais teráo a seguí:rlte com§ 39 As pessoas jurídicas deverão fazer prova de sua
posição:
exiStência legal.
a) 2/3 (dois terços) de seus membros serão constituídos
Art. 49 Não pode ser representante comercial:
pelo presidente do mais antigo sindicato da classe do respectivo
a) o que náo pode ser comerciante;
estado e pbr diretores de sindicatos da classe, do mesmo estab) o falido não reabilitado;
do, eleitos estes em assembléia geral;
c) o que tenha sido condenado por infração penal de
b) 1/3 (um terço) formado de representantes comerciais
natureza infamarffé, tais como fãlsidade, estelionato, apro- _
priação indébita, contrabando, roubo, furto, lenocínio ou cri- no exercício efetivo da profissão, eleitos em assembléia geral
realizada no sindicato da classe.
mes também punidos com a perda de cargo público; e
§ 19 A secretaria do sindicato incumbido da realização
d) o que estiver com seu regístió comercial cancelado _
das eleiçõ~s organizará cédula única, por ordem alfabética
como penalidade.
Art. 59 Somente será devida remuneração, como me- dos candidatos, destinada à votação.
§ 29 Se os órgãos sindicais de representação da classe
diador de negócios comerciais, o representante comercial devi- •
não ~oma_r~m as providências previstas quanto à instalação
damente registrado.
Art. 69 São criados o Conselho Federal e os Conselhos do_S conselhos regionais, o conselho federal determinará, imeRegionais dos Representantes Comerciais, aos quais incum~ diatamente, a sua constituição, mediante eleições em assembléia geral, com a participação dos representantes comerciais
birá a fiscalização do exercíCio da profissão, na foirna desta
no_ exercício efetivo da prõfissão no respectivo estado.
lei.
§ 3~ Havendo, num mesmo estado, mais de um sindiParágrafo Uilico. É vedado ~os conselhos -federal e re- _
gionais dos representantes comerciais, desenvolverem quais- cato de representantes coinercüiis, as eleições a que se refere
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este artigo se processarão na Sede do sindicato da classe situado
§ 49 O procésso disciplinar será preSidido por um dos
na capital, e na sua falta, na sede do mais antigO ..
membros do conselho regional, ao qual incumbirá coligir as
§ 4" O conselho regional será presidido por um dos seus · provas necessárias.
membros, na forma que dispuser o seu regimento- interno,
§ 5'i Encerradas as provas de iniCiativa· âa autoridade
cabando~lhe, além do próprio voto, o de qualidade, no caso
procesSaJite"~ aó-- acusado será dado re-qtieier e produzir as
~=~e.
...
.
.
_suas_ próprias prOvas, após o que lhe será assegurado o direito
§ 5<? Os conselhos regionais terão no máximo 30 (trinta)
de apresentar, por escrito, defesa final e o de sustentar, oralmembros e no mínimo, o número que for fixado pelo conselho
mente, suas razões, na sessão do jUlgamento.
federal.
§ 6? Da decisão dos conselhos regionais caberá recurso
Art. 13. Os mandatos dos membros do conselho federal
voluntáriO, com= efeitO suspensivo, para o conselho federai.
e dos conselhos regionais serão de 3 (três) anos.
_}\rt. -_19_. Constituem. (altas nÕ exefcicio da profissão de
§ 19 Todos os mandatos serão exercidos gratuitamente.
representante comerciai:
§ 29 A aceitação do ·cargo de presidente, secretáriO ou
tesoureiro importará na obrigação --de residir na localidade
a) prejudicar, por·dolo ou culpa; os interesses confiados
aos seus cuidados;
em que estiver sediado o respectivo conselho.
Art. 14. O conselho federal e os conselhos regionais
b) auxiliar ou facilitar, por qualquer meio, o exercício
serão administrados por uma diretoria que não poderá e~ceder da profissão aos que estiverem proibidos, impedidos ou não
habilitados a exercê-la;
a 1/3 (um terço) dos seus integrantes.
Art. 15. Os presidentes dos conselhos federais e regio~
c) promover ou facilitar negócios ilícitos, bem como
nais completarão o prazo do seu mandato, caso sejam substi- quaisquer transações que prejudiquem interesses da Fazenda
tuídos na presidência do sindicato.
__ ___
Pública;
d) violar o sigilo profissional;
Art. 16. Constitueni renda dos conselhos regionais as
contribuições e multas devidas pelos representantes comere) negar ao representante as competentes prestações de
ciais, pessoas físicas ou jurídicas, neles registrados.
contas, recibo~ de quantias ou documentos que lhe tiverem
sido entregues, para qualquer fim;
Art. 17. Compete aOs conselhos regionais:
f) recusar a apresentação da Carteira Profissional, quana) elaborar seu regimento- interno, submetendo-o â aPre- ·
do
solicitada
por quem de direito; _
_
ciação do conselho federal;
Art. 20. Observados os princípios desta lei, o conselho
b) decidir sobre os pedidos de registro de representantes
federai dos representantes comerciais expedirá instruções relacomerciais, pessoas físicas ou jurldicas, na conformidade desta
tivas â aplicação das penalidades em geral e, em particular,
lei;
aos casos em que couber imposições da pena de multa.
c) manter o cadastro profissional;
d) expedir as carteiras profissionais e ·anotá-las, quando -- -~ · Art. 21. As repartições federais, estaduais e munici~
pais, a() receberem tributos relativos à atividade do represennecessário;
--- ---- -- --tante comerciai, pessoa física ou jurídica, exigirão prova de
e) impor as sanções disciplinares previstas nesta lei, mediante a feitura de processo adequado, de acordo com o dispos- seu registro no conselho regional da respectiva região.
Art. 22. Da propaganda deverá constar, obrigatoria~
to no art. 18;
mente, o número da Carteira Profissional.
f) fixar as contribuições e emolumentos que serão devidos
Pãi'ágrafo único. As pessoas jurídicas farão constar,
pelos representantes comerciais, pessoas físicas ou jurídicas,
também, da propaganda, além do número da carteira do repre~
registrados.
Parágrafo único .. As contribuições e e~olumentos, pre- sentante comercial responsável, o seu próprio número de re~
vistos na alínea f deste artigo, não poderão exceder, mensal- gistro no conselho regional.
Art. 23. - 0- exercfcio financeiro dos cOnselhos federais
mente, de 5 (cinco) e 10 (dez) por cento do salário mínimo
e
regionais
coincidirá com o ano civil.
vigente na região, quando s_e tratar, respectivamente, de repreArt. 24. As diretorias dos conselhos regionais prestarão
sentante comerciai, pessoa física ou pessoa jurídica.
Art. 18. Compete aos conselhos regionais aplicai ao contas da sua gestão ao próprio conselho até o último dia
representante comerciai faltoso as seguintes penas discipli- do mês de fevereiro de cada ano.
Art. 25. Os conselhos regionais prestarão contas até
nares:
·
·
··
o último dia do mês de março de cada ano ao conselho federal.
a) advertência, sempre sem publicidade;
Parágrafo único. A diretoria do conselho federal presb) multa até a importância equivalente ao maior salário
tará contas, no mesmo prazo, ao respectiVo plenário.
mínimo vigente no País;
Art. 26. Os sindicatos incumbidos do processamento
c) suspensão do exercício profissional, até 1 (um) ano;
das eleições, a que se refere o art. 12, deverão tomar, dentro
d) cancelamento do registro, com a apreensão da Cardo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta
teira Profissional.
Jei, as providências neceSSárias ã instalação dos conseJhos re§ 1 No caso de reincidência ou de falta manifestamente
grave, o representante comerciâ.l poderá. ser suspenso do exer- gionais dentro do prazo previsto no art. 11.
Art. 27. Do contrato de representação comercial,
CÍcio de sua atívidade ou ter cancelado o seu registro.
quando celebrado por escrito, além dos elementos comuns
§ 29 As penas disciplinares serão aplicadas após proe outros, a juízo dos interessados, constarão, obrigatoriamencesso regular, sem prejuízo, quando couber, da responsabite:
lidade civil ou criminal.
§ 3<? O acusado deverá ser citado, iniciâ.lmente, dandoa) condições e requisitoS gerais de representação;
se-lhe ciência do inteiro teor da dem:íncia ou queixa, sendo-lhe
b) ill,dicação_ genérica ou específica dos produtos ou a:rtiassegurado, sempre, o amplo direito de -defesa, por si ou gos objeto da representação~
·
por procurador regularmente constituído.
c) prazo certo ou indeterminado da representação;
<;>
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d) indicaÇão da zona ou zonas em que será exerCiâa a
representação, bem como da permissibilidade ou não de a
representada ali poder negociar diretamente;
e) garantia o_u~náo, parcial ou total, ou por certo prazo,
da exclusividade de zona ou setor de zona;
O retribuição e épáca do pagamento, pelo exercício da
representação, dependente da efetiva realização dos negócios,
e recebimento, ou não, pelo representado, dos valores respectivos;
--- -------- g) os casos em_que se justifica a restriçãO da zona concedida com exclusividade;
h) obrigaÇões -e responsabilida_d~~ d~~ pa~tes contratantes;
i) exercido ·exclusivo ou não da representação a favor
do representado;
j) indenização devida ao representante, pela rescisão do
contrat_o fora dos casos previstos no art. 34, cujo m-ontante
não será inferior a 1/20 (um vinte avos) do to_tal da retribuição
auferida durante o tempo em que exerceu a representação,
a contar da vigência desta lei.
Parágrafo único. Na falta do contrato escrito, ou sendo
este omisso, a indenização será igual a 1115 (~m quinze avos)
do total da retribuição auferida no exercício da representação,
a partir da vigência desta lei.
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ou for sustada a entrega de mercadorias devido à situação
comercial do comprador, capaz de comprometer ou tornar
duvidosa a liquidação.
§ 29 Salvo ajuste em contrário, as comissões devidas
serão pagas mensalmente, expedindo o representado_ a conta
respectiva, conforme cópias das fatoras remetidas aos compradores, no respectivo período.

_
Art. _34. A denúncia! por qualquer das partes, sem cau-sajustifiCada, dO contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses,
obrig"a o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato,__ à concessão de pré-aviso, coni an-tecectencia mfnínla de
trinta- dfas, ou ao -pagamento de importâncià igual a 1/3 (um
terço) das comissões auferidas pelo representante, nos três
meses anteriores.
Art. 35. Constituei:n -motíVos justos para rescisão do
contrato de representação comercial, pelo representado:
a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato;
õ} ·a prática de atas que importem descrédito comercial
do representado;
c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial;
d) a -condenação definitiva por Críme considerado infaArt. 28. O representante comercial fica obrigado aJor-:
mante;
necer ao representado, segundo as disposições do contrato
e) força maior.
ou; sendo este omisso, quando lhe for solicitado, informações
Art. 36. Constituem riiotiy9s justos para resetsao -do
detalhadas sobre o andamento dos negócios a seu carg_9, decontrato de representação comercial, pelo representante:
vendo dedicar-se à representação, de modo a expandir os
a) redução de esfera de atividade do representante em
negócios do representado e promover os seus produtos.
desacordo
com as cláusulas do contrato;
Art. 29. Salvo autorização expressa, não poderá o reb) a quebra. direta ou indireta. da exclusividade, se prepresentante conceder ·abatimentos, descontos ou dilações,
viSta- nO contrato;
nem ·agii êm desacordo com·as -iõ.st:i:Uções dO- represe-ntado.
c) a fixação <;t._busiva de preços em relação à zona do repreArt. 30. Paia que O'repieseiitaníe pOssa exeicef a-re.:.
sentante, com o exclusivo escopo de impossibilitar-lhe ação
presentaçãO em juízo, em nome do representado, requer-se
regular;
mandato expresso. Incumbir-lhe-á, porém, tomar conhecid) o não-pagamento de sua retribuição na época devida;
mento das reclamações atinentes aos negócios, transmitine) força maiOr.
do-as ao representado e sugerindo as providências acauteladeras do interesse deste.
Art. 37. Somente ocorrendo motivo justo para a resciParâgrafo úniCO. -o· represeittarite,-qUaiito aós atos que
são do contrato, poderá o representado reter comissões devipraticar, responde segundo as normas do con_trato _e, sendo
das ao representante, com o fim de ressarcir-se de danos por
este omisso, na conformidade do direito cóiiuim.
este causados e, bem assim, nas hipóteses previSta-s- no art.
Art. 31. Prevendo o contrato de representaç-ão a exclu_
__ __
35, a título de ~IIlpensação~
siVidade de zona ou zonas-; fará jus d representante à Comissão
Art. 38. Não serão prejudicados os direitos dos reprepelos negócios aí realizados, ainda que diretamente pelo representantes comerciais qua·ndo, a título de cooperação, desemsentado ou por intermédio de terceiros.
penhem, temporariamente, a pedido de representado, encarParágrafo único. A exclusividade de zo~a-Q~ represengos ou atribuições diversos dos previstos no contrato de repretações não se presume na ausência de ajuste expresso.
sentação.
Art. 32. o- representante comercial adquire direito às
Art. 39. Para julgamento das controvérsias que surgicomissões, logo que o comprador efetue o_ respectivo pagarem entre representante e representado, é competente a Jusmento ou na medida que o faça, parceladamente.
tiça Comum.
Art. 33_~- Não sendo previstos, no contrato_ de represenArt. 40. Dentro de 180 (cento e oitenta) dias da publitação-, os prazos, para recusa das propostas ou pedidos, que
cação da presente lei, serão formalizados, entre representado
hajam sido entregues pelo representante, acompanhados dos
e representantes, em documento escrito, as condições das
requisitos exigíveis, ficaiá o representante obrigado a credirepresentações comerciais vigentes.
·
tar-lhe a respectiva comissão se não_ manifestar à recusa, por
Parágrafo único: A indenização devida pela rescisão dos
escrito, nos prazos de 15, 30~ 60 ou -120 dias, conforme se
contratos de representação éomercial vigentes na data desta
trate de comprador domiciliado, respectivamente, na mesma
lei, fora dos casos previstos no art. 35, e quando as partes
praça, em outra do mesmo estado, em outro estado ou no
não tenham usado da faculdade prevista neste artigo, será
calculada, sobre a retribuição percebida, pelo representante,
estrangeiro.
§ 1~ Nenhuma retribuição- será devida ao representante
nos últimos cinco anos anteriores à vigência desta lei.
comercial se a falta de pagamento resultar de insolvência do_
Art. 41. Compete ao Ministério da Indústria e do Co_comprador, bem como se o_ ne~6cio vier a ser por ele desfeito - mércio fiscalizar a execução da presente lei.
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§ 1" Em caso de inobservância das prescrições kgais,
caberá intervenção nos COnselhos Federal e Regionais, por
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-- III - acompanhar a realização dos estudos, das pesquisas, dos projetas e das obras relativos ao uso das águas subter-

ato do Ministro da Indústria e do Comércio.
- râneas;
§ 2'? A intervenção restringir-se-á a toinar efetivo o -IV -manter atualizado o Cadastro Nacional de Captacumprimento da lei e ce-ssará quando assegurada a sua exe- ções de Águas Subterrâneas e sistematizar as informações;
cução.
V - propor diretrizes e baixar normas para a uniforiniArt. 42. Esta lei entra em- vigor na tiata de sria publi- zação das atividades_ de_ fiscalização e controle do uso das
cação.
_
_
águas subterrâneas no território nacional.
Art. 43. Revogam-se as disposições em contrário._
Art. 6" As águas subterrâneas serão administradas peBrasília, 9 de de_zembro de f965; 144"' da Independência los estados e pelo Distrito Federal titul~res do domínio daquee 77"' da República. -H. CASTELLO BRANCO·:....._ Walter las situadas nos respectivos territórios.
Peracchi Barcellos- Octávio Bulhões.
§ 1"' Na outorga de direitos de uso de águas_subte_rrâneas
(A Comissão de Assuntos Sociais) pertencentes a aqüíferos subjacentes e rriais de uma unidade
da Federação, os estados deverão tomar medidas acauteladeras para evitar a sua exaustão e prejuízos recíprocos, preferencialmente estabelecidas mediante acordos b_ilaterais ou pluPROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 39, DE 1991
rilaterais.
(N• 7.127/86, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
§ 2~ Nos aqüíferos de alcance internacional as outorgas
deverão
compatibilizar-se com as disposiÇões dOs acordos celeDispõe sobre águas subterrâneas, define critérios de oubrados entre a União e os países Vizinhos._
torga de direitos de seu uso e dá outras providências.
ArL 7"' Incluem-se na administração __das águas subterO Congresso Nacional decreta:
râneas as atividades relacionadas com:
I - a avaliação dos recursos hídricos subterrâneos e O
TÍTULO I
planejamento do seu aproveitamento racional;
Das Disposições Preliminares
_II - a outorf?a e _fiscalização dos direitos de uso dessas
CAPÍTULO ÚNICO
águas;
Do Campo de Aplicação
III - a aplicação de medidas relativas à _conservaç~o
e a preservação dos recuros hídricos subterrâneos.
Art. 1"' As águas subterrâneas reger-se-ão p~las dispoA-rt. 8"' Inexistindo no estado ou no Distrito Federal
sições desta lei e, no que couber, pelo Código de Aguas.
os serviços técnicos indispensáveis ao exercício da~ atribuições
§ 19 Para os efeitoS âesta lei são -consideradas subterreferidas nos arts. 6"' e 7"' desa lei, a União poderá prestá-los,
râneas as águas que ocorrem naturalmente ou artifiCiã.lmente
temporariamente, mediante_convênio.
no subsolo, de forma suscetível de extração e utilização pelo
homem.
CAPÍTULO II
§ 2• As águas minerais serão regidas por legislação pró·
Do Controle
pria.
Art. 9"' As águas subterrâneaS deverão ter programa
Art. 29 Na aplicação desta lei e das normas decorrentes
permanente de preservação e conservação, visando ao seu
serão sempre levadas em conta a intercOnexão entre a águas
melhor aproveitamento.
subterrâneas e superficiais e as interações do ciclo hidrológico.
Parágrafo único. A -preservação e· a conservação impliArt. 3'? __ As corr_en_te_s_ .de superfície que, em qualquer
cam o uso racional, a aplicação de medidas contra a poluição
trecho, tornam-se subterrâneas e afloram mais adiante não
e .a manutenção do equilíbrio físico, químico e biológico das
perdem o caráter do seu domJnimo.
águas subterrândas em relação aps,demais recurs~s naturais.
TÍTULO II
CAPÍTULO III
Da Administração das Águas Subterrâneas
Da Defesa da Quantidade
CAPÍTULO I
__
Art. 10. Quando, no interesse da conservação ou maDas Competências
nutenção do equilíbrio natunil das águas· -subterrâneas, dos
Art. 4"' Compete à União estabelecer as diretriz~_s ge_serviços públicos de abastecimento de água ou~ por motivos
rais da política naciorial de águas subterrâneas, coordenar
geológicos-ou ecológicos, se fizer necessário restringir a captaa sua execução e definir' os critériOs_ -·de otitbrgaâe direitos
ção e o uso- dessas águas, poderão ser delimitadas áreas destinadas aO Seu colltrole. ·
de seu uso, em articulação com os estados titulares do domíniO
dessas águas.
§ 1 O estabelecimento de áreas de-coiitrole não irilplica
Art. 59 Incumbe ao-Departamento Nacional de Produdesapropriação da terra, mas somente restrição ao uso ·da
ção Mineral - DNPM, da Secretaria Nacional de Minas e
água ou do solo a fim de evitar a redução ou exaustão da
capacidade dos aqüíferos.
- ·
Metalurgia, exercer a coordenaçãQ _referida nO art. 4"' desta
lei, cabendo-lhe:
-§ 2"' O ato da autqridade _que estabelecer áreas de conI - executar, direta ou indiretamente, e supervisionar
trole deverá conter os elementos necessários à sua perfeita
a realização dos trabalhos _p_ecessário~ à aValiação dos recursos
delimitação e _a discriminação das concessões e autorizações
hídricos subterrâne_os em todo o território nacional, ao conhea serem abrallgidas.
cimento do comportamento hidrogeológico dos aqúíferos- e
§ 39 Nas áreas de controle e extrãÇão da água poderr
ao planejamento do seu aproveitamento racional;
ser condicionada à recarga.
II - institUir, em articulação com_ os estados, programa
Art. 11. Em caso de escassez de água subterrânea ou
permanente de preservação e conservação das águas subterde interesse público poderá haver independentemente de índerâneas;
nização:
<:>

Junho de 1991

-DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçAo II)

I
a suSpensão da outorga de novos Usos, até que o
aqüffero se recupere ou seja sUperado o- fat6 que-determinou
a carência de água; ou
_ _
II- a restrição e·c.- cbtftróle das captaçOCs de- água Subterrâneas, com determinação do regime de operação de ca-da
-c

uma.
Parágrafo único. Em caso de restrição à Ç.xtração de
água subterrânea serão atendidas, prioritariã.ITI.ente, as- captações destinadas aos serviços públicos de abastecimento de
água, devendo as demais prioridades ser fixadas segundo as
condições locais.
---Art. 12. A recarga artificial de aqüffereos dependerá
de autorização outorgada após a· realização de estudos que
comprovem a sua conveniência técnica e ecoiiômica e a preser-

vação e a conservação na qualidade da água subterrânea.
§ 1"' A recarga artifici3.1 torna a _á_gua infiltrada subterrânea, sujeitando-se às disposições desta lei e das normas
dela decorrentes.
§ 2"' A recarga artificial de aqUífero poaera ser exigida
dos concessionáriOs ou autorizados sempre que necessária:Art. 13_. __ _Os poçós jorrantes deverão ser d_qtados de dispositivos-adequados a fim de evitar desperdíciâS de água.
Art. 14. A imPlantação ou-ampliação de distritos industriais e projetes de irrigação, colonizaçãO, urbanização_ e outros, que dependam da utilização de águas subterrâneas, deverá ser precedida de estudos hidrogeológicos a·fím de avaliar
suas reservas e dar dimensão ao abastecimento, antes da aprovação dos planos decorrentes.
CAPÍTULO IV
Da Defesa da Qualidade
Art. 15. É prOibido poluir águas subterrâneas, nos termos do
disposto no art.16 desta lei e na legislação ·específica.
Art. 16. Para os efeitoS desta lei considera-se Poluição
qualquer alteração das propriedades físicas, q·ufroicas ou biológicas das águas subterrâneas, que possa ocasionar· prejuízo
à saúde, à segurança e ao bem-estar das popUlações, comprometer o seu uso para fiils agropecuários, industriaís, comerciais
e recreativos. ou causar danos à flora e à fauna.
Art. 17. 0::, IesrdU:oS líquidos, S61ídoS oU gãSOsoS provenientes de atiVídades agropecuárias, iildustriaiS, COinerciais,
minerá'riã!=i ou de qualquer outra natureza, só poderão ser
transportados ou lançados de forma a não poluírem as águas
__ _
subterrâneas.
§ 1• A descarga de poluentes que possam degradar a
qualidade das águas subterrâneas será punida na forma prevista nesta lei e em normas dela decorrentes, sem prejufzo
das sanções penais cabíveis.
.
_
§ 29 As obras para pesquisa, lavra mineral ou outros
fins deverão ter proteção adequd.da de forma a preservar e
----conservar os aqüíferos.
§ 3• Os projetes de disposição de resíduos sólidos no
solo devem conter descrição detalhada da caracterização hidrogeológica de sua área de localjzação, que permita a perfeita
avaliação- da vulnerabilidade das águas subterrâneas, assim
como a descriç-ão detalhada das medidas de proteção a serem
adotadas.
§ 49 As áreas onde existirem depósitos de resíduos sólidos no solo devem ser dotadas de monitorarn.ento das águas
subterrâneas, a cargo do responsável pelo empreendimento,
a ser executado conforme plano aprovado pela autoridade
competente.

Sexta-feira 28 3895

§ 5<? - Os poçós abandonados deverão ser selados a fim
-de evitar contamiriação ou acidentes.
§ 69 As disposições deste artigo deverão ser atendidas

PeJOS projetes referidos no art. 14 desta lei.-Art. 18. sempre que necessárias, poderão ser instítufdas_áreas de proteção para as águas subterrâneas, a fim de
possi}?iltiar a preservação e a conservC~.ção dq_ recurso hídric9.__
TÍTULO III
Do liso da águas subterrâneas
CAPÍTULO I
Dos Projetos e das Obras de Captação
de Águas Subterrâneas

Art. 19. Os estudos e aS ·pesqÚiSas de águaS subterrâneas, assim como-os pTojetos e·- as respectivas obras deverão
ser realizados por profissionais, empresas ou instituiÇões legalmente habilitados.
-- § 1~ Os estudos e as pesquisas, que deverão ser registrados nos órgãos competentes, não conferem direito aó -áproveitamento da _água, mas somente preferência em relação a
outros interessados, atendidas as exigências estabelecidas pela
autoridade outorgante.
§ 2~ Quando os estudos e as pesquisas incluírem execução de obra de perfuração deverá ser obtida, previamente,
a licença a que se refere _o § 39 deste artigo.
_§ 39 Aprovado_s_ os projetes de perfuração de poços tubulares, ou de obras destinadas ã pesquisa ou ao aproveitamento _de _águas _subterrâneas, deverá ser expedida licença
de execução de obra, incumbindo aos agentes credenciados
acompanharem a sua execução, assim como realizarem ou
determinarem os testes e as análises recomendáveis.
§_ 4<? Concluída a obra os responsáveis técriicos enifiirão
relatório pormenorizado contendo os elementos necessáriós
e suficentes para conhecimento do aqüífero e que possibilitem
a expe_çiição do ato de outorga do respectivo uso.
Art. 20. Para fins de abastecimento público, o estudo
Ou a pesquisa de águas subterrâneas em prédio alheio poderá
ser feito mediante _autorização da autoridade comp-etente e
indenização por eventuais danos, pelo interessado, ao respectivo proprietário.
Art. 21. No caso de estudos ou pesquisas por particular.
em prédio alheio, se não houver acordo com o propritário
relativamente ã eventual indenização devida, a autoridaçle
. outorgante poderá arbitrá-la, -se assim desejarem as partes,
ressalvado o direito de recorrerem ãs_vias judiciais.
Parágrao único. Os estudos e as pesquisas em terrenos
de domínio públ~c_o dependerão dq ~§:sentimento da autoridade sob cuja jurjs_dição estes se encontrarem.
Art. 22. As águas subeterrâneas destinadas ao abastecimen_to público deverão obedecet:_ ~os padrões de potabilidade
estabelecidas na legislação sanitária.
CAPÍTULO li
Da Extração
Art. 23. O pioprietário ou quem tiver a· posse legítima
de qualquer terreno poderá extrair águas subterrâneas sob
o mesmo encontradas, sujeitando-se, em qualquer hipótese,
às disposições desta lei e das normas dela decorrentes.
Parágrafo único. Se houver prejuízo sensível às extrações existentes ou ao curso natural das águas, os aproveitamentos subterrâneos poderão ser limitados ou suspensos.
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Art. 24. A vazão m~xima d~_água subterrânea, que poderá ser extraída em cada_c.aptação ou área, será estabelecida
pela autoridade outorgante.
Art. 25. A servidão necessária ao uso de água subterrânea situada em prédio alheio aplicam-se, no que couber,
os preceitos referentes à servidão .legal de aqueduto, ou de
passagem, quando for o caso, assim como à indenização.
Art. 26. A ffm de promover o exerc_ício, a manutenção
e a defesa de seus direitos, todos os que tenham interesse
comum no uso das águas subterrâneas podem reunir-se em
consórcio ou entidade de cooperação.

CAPÍTULO IlJ
Dos Usos Dependentes de Outorga Administrativa
SEÇÃOL_
Das Espécies de Outorga
Art. 27. O uso das_ águas subterrâneas, observado o
disposto nesta lei, sefá feiito mediante cOhcessão ou áútorização nos seguintes casos:
_ -~
I -concessão, quando a água destinar-se a usos de utilidade pública; e
I I - autorização, quando a água for extraída para oUtros
fins.
.
§ 1" A outorga da autorização poderá ser condiciOnada
à inexistêricia de serviço público de abastecfmento, ou à irilpossibilidade ou inconveniêilda-de o concessionário atender adequadamente aos objetivos colimados pelo requerente, a juízo
da autoridade outorgante, devendo ser _levado em copsideração o fator económico._
-~
§ 2" -Se, durante três anos, o outorgado deixar de fazer
uso exclusivo da água, a concessão ou a autorização será declarada caduca.
§ 3'i'- Independem de outorga as captações consideradas
insignificantes, de acordo com critérios estabelecidos pela autoridade outorgante.
§ 4• As águas referidas no§ 3• deste artigo ficam sujeitas
à inspeção administrativa no intereSse da saúde e da segurança
públicas.
"
§ 5"' A extração de água subterrânea em terrenos do
domínio público dependerá do assentimento da autoridade
sob cuja jurisdição estes estiverem.
Art. 28. o uso das águas subtefrãneas mediante concessão ou autorização compreende o direito de construir as obras
necessárias à sua captação e adução, efetuadas as indenizações
cabíveis e atendidas às -especificaçôes técnicas estabelecidas
pela autoridade outorgante.
Art.- 29. Os_ titular_es das concessões ou autorizações,
além das exigências fOrmuladas pela autoridade outorgante,
são- obrigados a:
·· -· ·- - -- ·
I - cumprir as determinações dest_a _lei e das normas
dela decorrentes;
II....,- atender à fiscalização, permitindo o seu livre acesso
aos planos, projetes, obras, contratos, relatórios, registras
e quaisquer documentos referentes à concessão ou à _autorização;
III -construir e ma:riter, quando e_onde determinado
pela autoridade outorgante, as instalaçõe_s necessáriaS para
observações hidrométricas das águas extraídas;
IV- manter em perfeito estado de conservação e funcionamento os bens e as instalações vinculados à concessão ou
à autorização;
V - não ceder a água captada a terceiros, sem prévia
anuência da autoridade outorgante; e
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VI- permitir a realização de testes e análises de interesse
hidrológico, por técnicos credericiados pela autoridade outorgante.
_Ar::t. 30. As cons:~s_sQ~s e ~utoriz~çõ_e~ ~er~p outorgadas
por praz~ compatível com a natureza qo serviço a que se
destine o aproveitamento, não excedente a vinte anos, podendo ser renovado.
Art. 31. O exercício do direito de uso de águas subterrâneas..será sempre condicionado_ à disponibilidade existente,
, não caben_do qualquer indenizaç~o quando ocorrer deficiência
de água por fatos naturais.
Parágrafo único. O titular de concessão ou autorização
responderá diretamente pelos danos que causar a terceiros
pelo uso da água.
SEÇÃO II
Da Concessão de Uso

Art. 32. As concessões de uso de águas subterrâneas
serão outorgadas aos titulares_dos serviços para ós quais o
reCurso hídrico se d~stine, co~ fin~ de ~~ilidade pública.
_ -Art~ ~3. AS concessões de uso das águas_ subter_râneas
extinguem-se por:
I ----:-_expiraçãb do prazo;
- II - revogação;
: ·
III -renúncia oU ahafidorió;
- IV·_:. desapropliaÇãO; e
V- caducidade.
Parágrafo único. A extinção das concessões será declarada pelo poder concedente.
Art. 34. Expirado o prazo da co~cessão, os bens e as
instalações a ela víncufados reverteião ao poder concedente
se a exti-ação da água estiver localizada em terreno do seu
domínio.
.
· ' - · , - .. - - ·
,
Parágrafo único. A reversão referida neste artigo será
com ou sem iridenização, conforme estabelecer o respectivo
atO de outorga.
Art. 35. Desde que o interesse público o exija, a autoridade oUtorgaiite poderá revogar a concessão para uso de água
subterrânea.
_ -_Art. 36_. Havendo renúilCi~ por parte _do cónCeSSionáriõ
deverá este repor o local na forma determinada pela aUtori-dade outorgante.
Art. 37_~, :Ressalvados os casos_estabetecidos em lei pelo
pOder conCedeD.te, 'a'cadudêiade da conce~sao poderá se ·declarada na ocorrência de qualquer das seguintes infrações:
I - alteração não _autorizada dQs projetes aprávados para
as obras e instalações;
II -não aproveitamento das águas, acarretando prejuízo
a-terceiros;
.
iii -Utilização das águas "para fins diversos_dos da cc;nJ.ce.ssão_ outorgada;
IV - reincidência na extração da água em volume supe-.
rior ao· ~titorgado;
-.
V- desctirilprimento das disposições do ato de outorga
ou das cláu~ulas de contrato específicO;
VI - negligência habitual ou fr_eqüente inobservância
-das disposições legais e aplicáveis; e
.:VII -descumprimento das normas de proteção ao meio
ambiente.
_ Art. 38. Extinta a concessão nas hipóteses previstas noart. 37 desta lei, poderá ser outorgada nova a terceiro interessado, se for o caso.
·
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Sempre que houver interesse público, à autori-

dade outorgante será facultado proceder à intervenção admi-

nistrativa temporáriã. na operitção das instalações vinculadas
à concessão a· fim de assegurar a continuidade dos serviços.
§ 1~ Os atos amdinistrativos editados pelo interventor
serão obrigatórios para O titular da ConceSSão, que deleS- Poderá recorrer a forma prevista -nas narinas disciplinadoras da
outorga.
§ 29 As despesas decorrentes da intervenção- ser-ão custeadas pelo titular da concessão.

SEÇÃO III
Da Autorização para Uso
Art. 40. As autorizações para uso das águas subterâneas
serão requeridas e outorgadas na forma estabelecida pela autoridade competente.
Art. 41. Os titulai'es de autõrização deverão comunicar
â autoridade outorgante seu interesse pela renovação dentro
do prazo fixado no ato de outorga.
§ 19 A autoridade outorgante julgará da oportunidade.
ou conveniência de ser renovada a autorização.
§ 29 Não havendo renovação a aUtoridade outorgant.::
poderá exigir o abandono, em proveito do poder público,
das obras e instalações anexas, quando executadas em terrenos
públicos.
§ 39 Se a autOridade outorgante deixar de fazer uso
da faculdade prevista no § 29 deste artigo, o autoiiz3.t::- ficará
obrigado a tomar as medidas necessáriãs â protCção do aqüí~
fero.
·
·
·
§ 49 Não serão objeto de indenização·.as obras·construídas em terrenos do domfni·o púb1ico~
Art. 42. As autorizações extínguem~Se pOr:
I - expiração do prazo;
II - renovação; e ou
III -renúncia ou abandono.
Parágrafo único. A extinção- da autorização será decla~
rada pela autoridade outorgante.
Art. 43. Havendo interesse público, a autorízai;ão pode~
rá ser revogada a qualquer tempo.
A;rt. 44. Nos. casos de extinção das aU:tofizaç6e~; em
virtude de renúncia ou
abandono, os bens e as instalações a elas vinculados, situados
em terreno público, ·reverterãO à autoridade outorgante iode~
pendentemente de indenização.
·
·

CAPÍTULO IV
Da Fiscalização
Art. 45. Aos agentes públicos encarregados de fiscalizar
o estudo, a pesquisa e o uso das águas subterrâneas fiCa assegu~
rado o livre aceso aos prédios em que estiverem localizadas
as respectivas captações, ou aos locais onde forem executados
serviços ou obras que, de alguma forma, posSam afetar os
aqUíferos.
CAPÍTULO V
Das Retribuições
Art. 46. Para custeio das atividades administrativ-aS pi-evistas nesta lei, e investimento no desenvolvimento tecnológico no campo das-águas sUbterrâneas, o pC)der concedente
poderá instituir retribllíç6es pagas pelos outorgados.
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TÍTULO IV
Das Sanções

CAPÍTULO ÚNICO
Das Espécies de Sanções
A.rt. 47. O nãO-cumprimento das disposições desta lei
e das normas dela decorrentes sujeitará o infrator às seguinteS
penalidades, aplicáVeis pela autoridade outorgante e a seu
critério:
· ·
-··
I -advertência;
II- multa;
III -intervenção administrativa temporária;
IV -interdição;
V - revogação;
VI- declaração de caducidade; e
VII - embargo ou demolição.
Art. 48. As infrações às disposições deta lei e das normas dela decorrentes serão, a critério da autoridade aplicadera, classificadas em leves, graves e gravíssimas, levando-se
em conta:
I - a maior ou menor gravidade;
!I - as circunstâncias atenuantes e agravantes; e
III·- os antecedentes do infrator.
Parágrafo único. Responderá pela infração quem, por
qualquer modo, a cometer. concorrer para sua prática ou
dela beneficiar-se.
Art. 49. As multas terão seus valores estabelecidos dentro
das seguintes faixas:
I - de 100 (cem) a 1.000 (mil) vezes o valor nominal
do B_ônus do Tesouro Naci_onal- BTN .. :n..ªs infrações leves;
li -de 1.001 (mil e uma) a 5.000 (cinco míi) vàes
o mesmo valor, nas 'infrações graves; e
III - de 5.001 (cinco mil e uma) a 10.000 (dez mil)
vezes o mesmo valor, nas infrações gravíssimas.
§ 19 Em caso de reincidência a multa podel-á ser aplicada
pelo valor correspondente ao dobro da anteriormente imposta.
~
§ 2• A critério do órgão ou da entidade aplicadora poderá
haver multa diária, nos mesmos limites e valores estabelecidos
neste artigo e que será devida até que o infrator faça cessar
a irregularidade.
§ 39 A intervenção administrativa temporária e a iõterdlção p-oderão ser efetuadas quando houver perigo iminente
à saúde pública e, a critério da autoridade aplicadora, na
ocorrência de infração continuada implicando, quandO for
o caso, a revogação ou suspensão das licenças de instalação
e de funcionamento.
§ 49 A intervenção e a interdição previstas no § 3~ deste
artigo deverão cessar quando removidas as causas que as determinarem.
§ 59 O embargo e a demolição poderão sei efeiuãdos
no caso de obras e construções executadas sem a necessária
autorização ou conçessãQ, ou em desacordo com a outorga
expedida, quando sua permanência ou manutenção contrariar
as disposições desta lei ou das normas dela decorrentes.
§ 69 As sanções previstas nos incisos III e IV do art.
47 desta lei poderão se-r aplicados sem prejuízo das referidas
nos inciso I e II do mesmo artigo.
§ 79 A fixação do critério para imposição de multa, confor·
me a gravídade da infração, fica a cargo da autoridade outorgante.
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Art. 50. As sanções administrativas previstas--nesta lei
eximirão os infratores das penalidades estabelecidas na legislação comum ou especial aplicável.
Art. 51. A autoridade outorgante poderá tomar ou determinar medidas para fazer cessar o uso das águas subterrâneas,
assim como para a sua conservação, sempre que as modificações ou ocupações, realizadas por órgãos ou entidades públi~
cas ou particulares, implicarem violação da presente lei ou
de normas dela decorrentes.
Parágrafo único. A faculdade prevista nesta artigo
derá, também, ser exercida quando as ocupações ou modificações prejudicarem o regular exercício de concessões ou autorizações já outorgadas.

Po-

Das Disposições Gerais
~ Art. 52. Fica criado- o "Cadastro Nacio~al d~_ Captações
de Aguas Subterrâneas", a cargo do Departamento Nacional
de Produção Mineral- DNPM.
· ..
Art. 53. Para os fins do disposto no art. 21, inciso XV,
da Constituição Federal, no tocante à geologia, o DNPM
articular-se-á com os estados e o Distrito -Feder::.l, p~ra o
recebimento e sistematização dos dados hidrogeológicos necessários.
Das Disposições Transitórias

Art. 54. As autoridades outorgantes estabelecerão prazo
para que os atuais proprietários de captação de águas subterrâneas encaminhe-lhes as informações necesSáJia_s à regularização da extração, se for o caso._
_ __
_
Art. 55. Enquanto não for criado fundo especffiCó para
tanto, o Poder Executivo incluirá em seus orçamentos os recursos necessários à execução de programa permanente de preservação e conservação das águas subterrâneas e à celebração
de convênios com os estados e o..Distrito Federal. -Art. 56. Esta lei entra em vigor na: datã. de sua publicação.
Art. 57. Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N• 7/88
(Do Poder Executivo)
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio-

nal.
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevação deliberação de Vossa Excelência, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Minas e Energia. o anexo projeto
de lei que dispõe sobre águas subterrâneas e dá outras providências.
Brasília, 9 de janeiro de 1986 -JOSÉ SARNEY.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 117, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1985 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS MINAS E ENERGIA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
A Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (Abas),
entidade fundada em 1978, que congrega profissiOiúl"is, fabricantes de equipamentos, companhias de consulto ria e técnicos
perfuradores e interessados em geral no desenvolvimento adequado desse importante recurso natural, enCaminhou a este
MinistériO farta documentação, fazendo um minucioso relato
de sua atuação e da situação atual das reservas de águas subter-- râneas do País.
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2~- Enfatiza a Abas que o Brasil possui reservas de águas
subterrâneas avaliadas em cerca de 60.000 km 2 e o potencial
explorável seria suficiente pará propOrcionar cerca de 450
ms per capita, por ano, ao total da população brasileira atual,
em regime hidrográfico e~uilibrado, correspondendo a uma
taxa de demanda de _1,2m. habitante/dia, superior portanto,
a taxa registrada nos contextos mundiaiS inais deSenvolvidos.
3. A documentação apresentada pela referida Associação
foi detidaii_!ente analisada pelos órgãos técnicos deste Ministério constatando-se, f:fe\ivamente, que houve um considerável avanço tecnológico no campo da perfuração e da indústria de equipamentos, o qual não foi acompanhado nos setore_s
da pesquisa e controle. Em decorrência disso a extração de
águas subterrâneas em no_ssiJ País, vem sendo feita de forma
desordenada, prevendoMse que, a continuar dessa maneira,
muitos arquitetos em breve, estarão com a sua capacidade
esgotada, se antes não ocorrer irremediável contaminação.
4. No tocante à legislação, essas águas-estão em completo
abandono. Enquanto em outros países densenvolvem, há
anos, extensa proteção de tais recursos naturais, com fiscalização sobre a abertura, utilização e fechamento de poços,
~íJ Brasil praticamente--nada tem sido feito.
5. Este a~uilto tem mereCido- a atenção do Miriistério
das Minas e Energia, através do Depãrtamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM), que, na qualidade de órgão planejador, coordenador e executor da política mineral brasileira,
vem, desde 1934, acompanhando e participando da evolução
técnico-científica do _P~ís, no campo da Hidrogeol<?gia seja
a através de perfuração de poços profundos parã água subterM
rânea '"lisando ao abastecimento de pequenas e niédias comuniM
dades rurais do_N0rdeste seja na elaboração de mapas hidroM
~~3i6gicõS báSicOs, d-eStacando-Se o mapa hidrogeológico do
Brasil, na escala de 1.5 000 000.
.
.
·· ·
6.· As diretrizes básiCas para disciplinar a perfui"ciÇão de
poços profundos e o uso da água ~ubterrãnea do País foram
-elaborados pela Comissão Inte_nninisterial forrilada pOr este
Ministério e o do Interior :....._ a ·qual foi criada pela Portaria
n-:> 195, de 26 de maio de 1977, surgindo, como resultado
do esforço dessa equipe de alto nível, a proposta de lei federal
.
sobre o uso das águas subterrâneas.
7. Em setembro de 1984, quando da realizaçãà do III
Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, por proposta
do MME, através dos seus Departame_ntos Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Nacional das Aguas e Energia Elétrica
(DNAEE), foi aprov-ada a realização do Congresso Nãcional
de 1986, em Brasília, dada a importância da questão e a cõmpeM
tência deste ministério, estabelecida no Código de Mineração,
para o aprov~itamento deste estratégiço bem mineral, de interesse da Segurança Nacional.
8. Neste momento, estou constituindo, no âmbito do Mi-nistériO das Minas e Energia a Comissão Orgariiz3d0ra do
49 Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, cujo tema
principal será a legislação sobre o assunto, o qual se constituirá, sêi:n dúvida, na ferramenta básica para a "implantação
no País de uma Política Nacional de Gestão de nossos recursos
hídricos subterrâneos.
·--- ·
9. Isto posto, ao manifestar a concordância dessa Secretaria de Estado com a presente proposição, tenho a honra
de submeter à superior conSideração de Vossa Excelência
o anexo ante-projeto de lei sobre o uso de Águas Subterrâneas,
a ser submetido ao Congre_sso Nacional, apenas com a seguinte
ressalva, quanto ao art. 19 , pois _sendo _as_ águas subterrâneas
consideradas como jazida~ minerai!;. Classe IX, no atual Códi-
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go de Mineração (art. 5•), proponho a seguinte redação ao
supracitado art. 1? da aludida proposta, em anexo:
"Art. 1~ As águas subterrâneas, como bem mineral,
reger-se-ão pelo Código de Mineração, pelas disposições
dessa lei e regulamentos dela decorrentes e, no que couber, pelo Código de Águas.". .
..
~-Reafirmo a Vossa Excelência a expressão ·cto meu mais
profundo respeito.- Antônio Aureliano Cbaves de Mendonça,
Miriisfiõ-das Minas e Energia.
(À Comissão de Serviços de Infra-Estrutura)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 40, DE 1991
(N• 814/88, na Casa de origem)

Torna obrigatória a indicação do tipo e do fator
sangüíneo nas Cédulas de Identidade.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• As Cédulas de Identidade, a Carteira Nacional
de Habilitação, a Carteira de Trabalho e Previdência Social
- CTPS, o Título de Eleitor, o Passaporte e as Carteiras
de Identidade Profissionais poderão conter, por solicitação
do interessado, além dos dados pessoais atualmente exigívies,
os seguintes elementos:
I - tipo sangüíneó;
II - fator Rh;
III - registro de diabete ou hemofilia, se for o caso;
IV - declaração de doação voluntária de órgãos para
transplantes terapêuticos;
V- o número de inscrição no Cãdastro de Pessoas Físicas
- CPF do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 2~ - As despesas decorrentes do atendimento pelo
órgão competente, da solicitação prevista nesta lei serão de
responsabilidade do interessado.
Art. 3~ Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após
a sua publicação.
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário:
(À Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 41, DE 1991
(N• 1.626/89, na Casa de origem)
Dispõe sobre a proteção do trabalho doméstico,
e dá outras providências.
O Congres-so NaciOnal decretã:
Art. 1~ Ao empregado doméstico, assim considerado
aquele que presta servíço de caráter permanente, sem fins
lucrativOs e com vínculo de subordinação à pessoa <JU" familia,
no âmbito residencial, aplica-se o disposto nesta lei, sendo-lhe
garantidos os seguintes direitos:
I - salário mínimo fixado em lei;
.II- irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
III - décimo terCeiro salário com base na remuneração
integral ou no valor da aposentadoria pago até 20 de dezembro
de cada ano em duas pai-celas, sendo que a primeira será
paga entre os mese~-de fevereiro e nqvembro;
IV- duração do trabalho normal não superior a oito
horas diárias e a quarenta e quatro horas semanais, facultada
a compensação de horários e a redução de jornada, mediante
acordo ou convenção coletiva de trabalho;
V- repouso semanal remunerado, d~ vinte e quatro horas, preferencialmente aos domingos;
o-
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VI- remuneração dos serviços extraordinários superior,
no mínimo, em 50% (cinqüenta por cento) da hora normal;
VII- remuneração dq trabalho noturqo superior ao do
diurno em percentual de 20% (vinte por cento), compreendido
entre vinte e duas e cinco horas;
vm- gozo de férias anuais de trinta dias, remuneradas
com pelo menos um terço a mais que o salário normal;
IX -licença à gestante, com duração de cento e vinte
dias, sem prejuízo do emprego e do salário, quando solicitada
noventa dias após o início do contrato de trabalho;
X - licença paternidade de cinco dias;
XI- aviso prévio proporcional ao tempo de serviço sendo, no mínimo, de trinta dias;
XII - vale transporte, antecipado pelo empregador para
utilização efetiva em despesas de deslocamentO- residênciatrabalho e vice-verSa;
XIII- seguro-desemprego, concedido ao trabalhador
desempregado, por um período de quatro meses, de forma
contínua ou alternada, a cada período aquisitivo de dezesseis
meses, não podendo o valor do benefíciO superar 80% (Oitenta
por cento) do último salário nem ser inferior ao do salário
mínimo, desde que o segurado náo esteja usufruindo de qualquer benefício da Previdência Social ou de qualquer outro
tipo de auxilio-desemprego;
.,.-c~XIV- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, no• termos da lei;
XV --aposentadoria nos termos da legislação previdenciária;
XVI - associação sindical.
Art. 2~ Fica assegurado aos trabalhadores domésticos
sua integraÇão à Previdência Social com direito aos benefícios
e preStações seguintes, além doutros que a Previdência ou
legislação previdenciária assegurar aos beneficiários e segura__
dos em geral:
I - auxílio-doença, pago mensalmente ao segurado que
ficar incapacifado para seu trabalho por motiVo_ de_ moléstia
e eni índice estipulado pela legislação previdenciária;
II- aposentadoria por invalidez, paga ao segurado incapaz para o trabalho e sem condições de reabilitar-se;
III -aposentadoria por velhice, concedida ao segurado
com sessenta e cinco anos, se do sexo masculino, ou sesserita
anos,se do sexo feminino;
_
- IV- aposentadoria por tempo de si:rviço, concedida ao
_ segura<!o com trinta anos de serviço desde que haja realizado,
no mínímo, SeSSenta -contribuições mensais à Previdência-;- V- abono de permanência em serviço pagá ao segurado
que, tendo direito a aposentar-se, continua trabalhando;
VI- pecúlio, nos casos de invalidez e morte do segurado;
VII- abono-natalidade destinado às despesas do parto
e nascimento do filho, em índice fixado na legislação previdenciária;
VIII- salário-família;
IX- assistência médica, odontológica e farmacêutica extensivas aos dependentes.
§ 1)) Ficam tarilbém assegurados aos seus dependentes
os benefícios e prestações seguintes:
a) pensão por morte;
b) auxílio funeral;
c) pecúlio;
d) abono anual;
e) auxx1io-reclusão.
§ z~ Os recursos para custeio do_ plano das prestações
das con~ribuições deste artigo, inclusive salário-familia, sã.Jário

3900 Sexta-feirá. 28

Dif.RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao 11)

e

maternidade acidente do trabalho, a serem recolhidos pelo
empregador sobre o valor anotado em Carteira de Trabalho
e Previdência Social - CTPS, Seião de:-----·
I -11% (onze por cento) do empregador;
II-8,5% (oito e meio por cento) do empregado doméstico:
Art. 39 Para admissão ao emprego doméstico, deverá
o empregado apresentar:
-- - - I - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CfPS;
II- atestado de saúde subscrito por autoridade médica
responsável ou a critério do empregador.
Parágrafo úniCo-.- ~ã Carteira de Trabalho e Previdência
Social - CTPS do empregado doméstico deverão constar,
por anotação do empregador:
I - a condição de empregado doméstico;
II - a data de admissão;
III - o salário,-com a indicação, se forO caso, dos quantitativos pagos em utilidades;
·
IV- as alterações de salário;
V - o início e o término das férias;
VI- a data da dispensa.
Art. 4• São obrigações do empregado doméstico.:.
I - fornecer referências sobre sua vida profissional,
quando solicitado pelo empregador, na ocasião da admisSão;
II -cumprir a jornada de trabalho realizando os -encargos que lhe forem atribuídos;
III- manter-se em boas condições de higiene; , .
IV- dar aviso prévio de trinta dias ao empregador, podendo ser convertido em indenização.
Art. 59 _ Cons_ide.ra:-s~ empregador doméstico ·a pésSóa
ou fann1ia que admite aos seus serviçoS einpregadõ doméstico.
Parágrafo únioo.V»o empregador doméstico é assegurado:
I - desconto no salário do empregado doméstico sobre
as horas não trabalhadas;
I I - desconto sobre moradia, quando reSguardados a salubridade e privacidade, alimentação e vestuáriO -efetivainente
fornecidos, nos percentuais de 6% (seis por cento), 3% (tiês
por cento) e 3% (três por cento), respectivamente;
III- recusa em aceitar familiares ou pessõã.s OUtras da
relação do empregado no local de trabalho.
..
Art. 6• Além do disposto na Constituição Federal e nesta lei, aplicam-se ao empregado e empregador domésticos,
no que couber, todas as normas pertinentes àS relações de
trabalho.
Art. 79 Esta lei entra em vigor na'data de sua publicação.
Art. 8• Revogam-se as disposições em contrário.

Junho de 1991

Parágrafo único.~ão assegurados à -categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos "iridsOs IV, VI,
VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como a
Sua integração à Previdência Social.
······i\;::·~~~á~i~-~irii~~·.·r~-~~i~-~~-i~i:~~~ci~-~~i~~~t~~~-~ifi·_
cado, capaz de atender a suas neceSsidades vitais básicas e
às de sua família com-moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, tran-sporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
VI- 'irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
VII- garantia de S<ilário,-nunca inferior 3o ffiíniffio, para
os que percebem remuneração variável;·
VIII- décimo terceiro salário com base na remuneração
integral ou no valor da aposentadoria;
; •-•' •" ~, •• • •• •• ••••_,~; • • • ••• • • •• ••• • •• ";.," •":• • ••-••• •• • "•• v~~• •~ ·~••.-_-,. •• ,.._

XV- repouso semanal remunefado, preferenCialmente aos_ domingos;
XVI- re-muneração do _serViço extraordinário superior,
no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;
XVII- gozo de férias ariuais remuneradas com pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;
XVIII -licença à gestante, sem prejuízo do emprego
e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

...... XiX -~ ·Ji~~ç~~P~t~~~i~i~ct~:. ~~~i~~;;;~1· fi~~d~·;·~~-i~i;..
XX- proteção do mercadq de trab_:;~Jho çla mulher, mediante incentiVoS eSpecífiCos ·nos termos da lei;
XXI- aviso prévio proporciohal ao tempo de serviço,
sendo no mínimo de trint~Cdias, nos termos da lei;
XXII- redução dos riscos inerentes ao trabalho, por
meio de normas de saúde, higiene e segurança;
- XXIII- adiciorial de remuneração para as atividades pe. nosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
XXIV- aposentadoria;

.........

--

-

..

- --·-

--·---·

.

-

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

(Â Comissão de Assuntos SoCiais) ·

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 42, DE l991
(N• 1.371/88, na Casa de origem)
.

.

.

;

Proíbe a comercialização de medicamentos cuja fabricação ou venda foi interditada no país de origem.
O Congresso Nacional decreta:
LEGISLAÇÃO CJ"rADA
Art. 19 São proibidos a importação e a comerciãlização
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO de medicamentos ou Similares equivalentes produzidos em
BRASIL
--· ..
laOOfatóriOS lõcalizados no exterior, cuja fabricação ou venda
tenha sido vedada no país de origem.
1988
, .. g_arágrafo único._· É _também proibida a fabricação dos
Tf-füi.ô"íi""····:'·~:·::::~···············
··produtos referidos neste ãrtlgO e: dos que, em seus efeitos,
correspondam ao original, produzido no exterior.
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
____ Art. 19 Os medicamentos a que alude o artigo anterior,
~-que Iorem·--ericOnti'adoS "em êStOqtie oU expoS:tõsâ-venda ou
localizados em trãnsito do atacadista para o varejistas, serão
Dos Direitos Sociais
_apreendidos.
Art. 79 São direitos dos trabalhi:ldOres- Urb3nos e-furais, · ·Art. 39 Sem prejuízo -da sariÇão prevista nO artigo antealém de outros que visem à melhoria de sua condição social: --· rioi' -o infrator sujeítar-se-á às-penas do art. 132 do Código
Penal.

.. ···························-·.

······························e::Aií-fü:Co.ii... ,,., ..............,....... .
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Art. 49 O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de sessenta dias dispondo, inclusive, sobre a forma de
· ·
sua fiscalização.
Art. 59 Es'ta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6"' Revogam,;,se as disposições em contrário.
(A Comissão de Assuntos Económicos.)
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cânticos ou-síinbÕfos constantes da liturgia de confissão religiosa:
. -Pena: suspensão do ato e multa no valor de até 50 (cinqüenta) Bónus do Tesouro Nacional- BTN ou unidade de
referência monetária -que venlia a substitui-lo.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as diposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA DOS N• 43, DE 1991
(N• 4.163/89, na Casa de origem)
PROJETO DE LEI N• 1.086-C, 1)1;;"1988
Regula o disposto no art. 59, inciso VI, da Constituição
(Do Sr. Jorge Arbage)
Federal e dá outras providências.
LEGISLAÇÃO CITADA
O Cõ"n.gtesso Nacional decreta:
· .- --·- --- ---Art. 1• É inviolável a liberdade de consciência e crença. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL
Art. 2"- -Respeitados os direitos e deveres individUais
.
- -e coletivos garantidos na Constituição, é -aSSêguradO o livre ··-··············-······-···-·-~···~------------········-···-······~·······
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma _desra
TÍTULO II
lei, a proteção aos locais de culto e _a suas liturgias.
Dos Direitos e Deveres
Art. 311 As liturgias das confissôes religiosas, tanto no
Individuais e Coletivos
interior dos templos como nas celebrações externas~ são intan~I1·
5<>
Todos
__ S~<? iguais perante a lei sem distiriçáo
gíveis a perturbações ou adulterações.
Art. 49 a proteção estabelecida nesta lei abrange todo de qualquer natureza garantindo-se aos· brasileiros e aos eso conjunto, na hipótese de o local do culto se situar no interior trangeiros residentes no País inviolabilidade do direito a vida,
de convento, mosteiro, seminário ·ou colégio.
- - à liberdade, a igualdade, à segurança e à propriedade, nos
·
9
Art. 5 A proteção estabelecida nesta lei estende-se aos termos seguintes: ·
I
homens
e
mulheres
são
iguais
em
direítos
e-obrigasantuários ISolados, áreas fixas de manifestação religiosa popuções nos termos desta Constituição;
lar e procissões na via pública.
II -ninguém será obrigado a fazer .ou deixar. <;te f~~er
Art. 69 É livre a PregaÇcío religiosa em Iogradouro_s pú_
blicos, com ou sem acompanhamento de músicas sacras, desde alguma coisa senão em virtude de lei;
III.- ninguém será submetido a t9itiJ~a nem a tratan;tento
que não contrariem a ordem e a tranqüil~dade públicas.
_
.
Art. 7' Para os efeitos desta lei, pregação religiosa é desumano ou degrad~pte.
aquela de cunho transcendentes~ sem caráter secular, permi~
IV- é livre a manifeStação do pensamento sendo vedado
tida a catequese sem limite de idade, exigida, nq caso de
·
·
o anonimato;
menores, autorização dos pais ou responsáveis.
V- é 3.sseguiado o direíto de resposta, firoPorciOilal ao
11
Art. 8 O sujeito ativo para o exercíciO dos direitos,
agravo, além da indenização por dano material, moral ou
regulados nesta lei são ~s. auto~daQes inyes:ti,das legalmente, a ímãgem.
as associações devocionais e os leigos e terceiros com legítimo ·
A separação entre a Igreja e o Estado, praticada desde
- - _
_ _
interesse para postular.
ã prOclamação da República, não pode resultar na ignorância
Art. 99 A expectativa de lesão dos direitos regulados
da existência de dezenas de religiões -rio -BraSil,- n-a maiOria
nesta lei enseja a aplicação de medida cautelar, na forma
cristãs, abrangendo _o número dos _Seus praticantes mais de
da legislação vigente.
noventa e- oito por cento de população.
Art. 10. A viohção à liberdade de crença e a proteção
Por isso o estaQo é obrigado a velar pelo livre exercício
aos locais de culto e as suas liturgias sujeitam o infrator às do culto e a plena liberdade das manifestações religiosas.
seguintes sanções, sem prejuízo das infrações e cominações
Tal o propósito da presente regul~menta_ção do art. 59 ,
previstas no Código Penal:
VI, da Constituição.
-- -·I - impedir ou obstar o acessc;> d_~ alguém aq_ local do
Sala
das
Sessões,
13
de
abril
de
1989. -Henrique Eduar·
.- ~
culto de sua religião:
do Alves
Pena: multa no valor de até 20 (vinte) Bónus do Tesouro
Nacional - BTN ou unidade de referência mOnetária que
LEGISLAÇÃO CITADA, Al{EXADA PELA .
venha a substitui-lo;
•
COORDENAÇAO DAS CO.MISSOES PERMANENTES
II - causar dano material a local de culto com o objetivo
CONSTITUIÇAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO
de depreciá-lo:
BRASIL
Pena: ressarcimento dos prejuízo maleriais e multa no
valor de até 30 (trinta) Bónus do Tesouro Nacional- BTN
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
ou unidade de referência monetária que venha a substitui-lo;
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garanIII -utilizar local de culto para ato profano que fuja
tida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas
à sua finalidade ou ofenda o seu decoro:
liturgias;
Pena: suspensão do ato em multa no valai' de até 40
VII- é assegurada nos termos da lei, a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis e -militares de inter(quarenta) Bónus do Tesouro Nacional -_ f!~ ou unidade
de referência monetária que venha a substituílo;
nação Coletiva;
IV- utilizar, com a finalidade de causar escândalo, levar
__ ao ridículo ou expor à execração pública, cerimônias, vestes,
OOOOOO.oOOoooOOOoooooo-••o•OOOOOOO~OOO~OOOOH*~*••••••••ooooooo•ooo•o000 . . . 0 Ü O o o
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PROJETO DE LEI N• 2.026, DE 1989
(Do Sr. Henrique Eduardo Alves)
Regulamenta o exercício da liberdade religiosa, nos ter~

mos do art. 59 , inciso VI, da Constituição.
(Anexe-se ao Projeto de Lei n• 1.086, de 1988.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1<;> A liberdade da consciência e de crença não depen~
de de qualquer exigência do poder público nem precisa de
aUtorização o exercício de ritos religiosos, livres suas cerimô-

nias litúrgicas e protegidas suas igrejas. " _
Art. 29 As liberdades previstas nesta lei garantem aos
diferentes grupos religiosos, com -ou sem registro da sua perso-

nalidade jurídica~ a prática de cerimônias, inclusive externas,
desde que respeitada a segurança e a ordem públicas e a
incolumidade alheia e dos seus participantes.
Art. 39 a edificação de templos e edifícios destinados
às práticas religiosas :irão sofrerá qualquer restrição do poder
público, serião as pertinentes a segurança e higiene, obedecidas as exigências gerais âas posturas municipais.
Art. 49 ~ violação a esta lei autorizá processo por criirie
de responsabilidade, quando o ato restritivo partir de autori~
dade pública.
Parágrafo único. Se a ofensa for praticada por pessoa
física, aplicar-se-á peila de detenção por três meses a um
ano.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contráriO.
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO!
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5~ Todos _são iguais perante a lei;sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros _e aos estran~
geiros residentes no País a inviolabilidade do direito ã vida,
à liberdade, à igualdade, ã segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
...........
..
......... ..
..·······
VI- é inviolável a_ liberdade de consciéncia e -ae cr~nça,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a pl'oteção aos locais de culto e a suas
liturgias:
~··········-.·~-

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

~~ --·,._~·--··

•••••n••••••••••oo•_.,,,., .. ,.,~,_••oooo~-~~~•-••••!.,_.'•-••~---- ... -.~·•-••oo••

PROJETO DE LEI N• 2.027, DE 1989

(Do Sr. Henrique Eduardo Alves)
Regula a assistência religiosa nas entidades civis e milita~
res de internação coletiva, nos termos do art. 5", inciso
VI, da constituição.
(Anexe-se ao Projeto de Lei no 1.086/88.)
O Congresso· Nacional decreta:
Art: 19 As penitenciárias, os hospitais, os quartéis e demais estabelecimentos de internação coletivas são obrigados
a propiciar assistência religiosa aos seus internos, -destinando
uma de suas dependências às cerimônias dos diversos cultos,
em oportunidade, uma vez por semana, dispondo sobre os
horários de freqüência e apoiando as cerimônias ecumênicas.
Parágrafo único. Além dos sacerdotes, terão acesso aos
estabelecimentos de que trata o caput deste artigo, nas furições
previstas, seus auxiliares ou substitutos, capacitados a ministrar assistência religiosa aos internados.
Art. 29 Qualquer infração a esta lei será punida com:
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I - responsabilização da autoridade ciyil ou militar, punindo-se os responsá-veis pela transgressão a-esta lei;
I I - suspensão evetual das atividades da entidade civil,
no caso de reincidência;
III- outras penalidades previstas na regulamentação
desta lei, _que se fará, pelo Poder exeç:utivo, dentro de 90
(noventa) dias, sob pena de responsabilidade:
Art. 39 Esta lei entra em vigor na d~ta c;Je sua publicação.
Art. 49 ~ev~gam~se. as dispoSiçõ.e~ ~m ·contráriO.
Justificação

Sempre, no Brasil, houve capelanias em estabelecimento
educativos com internato, enquanto outrOs, não católicos, destinam espaço ao culto religiosO, prestada essa assistênGia por
visitas geralmente semanais, em outras confissões.
Assim, o art. 5", VI, da Constituição atende a uma aspiração generalizada da comunidade brasileira e d~ve ser urgentemente regulamentado.
.
.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1989 - Deputado Henrique
Eduardo Alves.
LEGISLAÇÃO CITADA, AN_EXADA PEI.A
.
COORDENAÇAO DAS C(!MISSOES PERMANENTES
CONSTITUIÇAO DA REPUBLICA FFEDERATIVA DO
BRASIL
...

········--·--·--········· ··--·--ri.:riii.o "ii-· __,.. ···--·· ··,. ······ -······
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I Dos Direitos e DevereS Individuais e COletivos
Art. 59 TOdos são iguaiS p-ei'ãnté a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidªde do djreito à vida._,
à liberdade,_~ igualdade, à seg_urança e à propriedade, nos
termos segumtes:
.
............... ........... ............ ·-··. .. .... ··---·-·· ..... ..... .
VI - é inviolável a liberdade de CoOscíêhcia e de &ença;
seiido a,ssegurado o livre exercíciO dos cultos religiosos e ·gãran- tid;a, na forma da lei, a proteção _aos locais de Çt!ltQ ~- a suas
liturgias;
~·
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(À Comissão de AssuntO$ $.Qçiai_s) ...
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 4<Í, DE 1991
(N• 1.651/89, na Casa de origem)
·
Acrescenta parágrafo ao art. 389 da Consolidação das
Leis do Tra);J:alho ~ CLT,_ aprOvada pelo Decreto-Lei n"
5.452, de 1• de maio de 1943.

O Cóngresso Nacional de_creta:
Art. I• O art. 389 da Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de I• de maio
de 1943, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
"Art. 389. ······················--··········-·····::.... : .•.... , ..
39 a inobservância do disposto nos J9 e 29 deste artigo
sujeitará a empresa à multa correspondente a 1 (um)
piso profissional da categoria predóininante na ertfpresa
por empregado, aplicável em dobro em caso de reincidência.
49 A arrecadação de-corrente da multa de que trata
o parágrafo anteii6í reverterá integtalmente, ao--orça-

~

·
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menta da Seguridade Social, devendo ser aplicado na
construção de crechees públicas."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-cação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
(Aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452,
de 1' de maio de 1943)
TÍTULO III
D8s Normas Especiais de Tutela do Trabalho.

·························--·· ·cA.:Pi:rür:õ-iri· .. --, ··-··

-···-·--~--·

Da Proteção do Trabalho da Mulher

··· ······ ···············-··si3çxc;·í-v················-··········--··
Dos Métodos e Locais de Trabalho
······Art:·3si·T~d~·.;-~pr;.a é obrlg~d;;~-ooooooOOM0000000''''''''''''''''''0000~-o•oooooooooooooOOOOOO~~-·~·-~·······

1~'

Os estabelecimentos em que trabalharem pelos menos

30 (trinta) mulheres, com mais de 16 (dezesseis) anos de idade,
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Parágrafo único. O _disposto neste artigo e no art. 29 desta
lei não importa em vínculo empregatício com a instítt.iição
concedente de bolsa.
Art. 59 Será assegurada â bolsista gestante pagamento
da r~~pectiv_a bolsa pelo período de quatro meses, correpon~
dente a sua-licença.
Art. 6~ A concessão de bolsa de estudo e pesquisa deverá
cobrir todo o período regular estabelecido pelo respectivo
programa de pós-graduação da instituição de ensino superior.
Parágrafdo único. O pagamento da bolsa de estudo e
pesquisa deverá ser efetuado até o último dia útil do mês
referente.
Art. 79 Mensalemente a instituição pagadora procederá
a emissão de documento, certificando o pagamento da bolsa,
que servirá como comprovante de renda.
Art. 89 Os pós-gi"aduandos poderão ser aproveitados em
tarefas de ensino e pesquisa, eXercendo funções de monitor
de acordo com as oportunidades de seu paroveitamento pedagógico e as conveniências de seu aperfeiçoamento intelectual,
desde que previsto na programação curricular previamente
estabelecida.Art. 99 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as dispos!ções em contrário.

terão local apropriado onde seja permitido às empregadas
(A Comissão de Educação.)
guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período
de amamentação.
_
_
.
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9 46, DE 1991
29 A exigência do § 19 poderá ser suprida por meio
(N' 4.903/90 na Casa de origem)
de creches distritais mailtidas diretamente ou mediante convê(De Iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)
rtios com outras entidades públicas ou privadas, pelas próprias
empresas, em regime comunitári"ó, ·ou a ·ca~go do Sesi,--do
Altera a Composição do Tribunal Regional do Trabalho
Sesc·, da LBA ou de entidades sindicais.
da s~ Região e dá outras providências.
···········~·••n••···~···---·~-~--·~---------·---~--·
O Congresso Nacionál decreta: ............................ ·-···································-~---~-· ___ Art. 1' O Tribunal Regional do Trabalho da 8• Região
- Bélem-PA passará a ser composto- de doze juízes, com
·(A Comissão de Assuntos Sociais.) vencimentos e vantagens previsto's ·na legislação em vigor,
sendo oito togados, de investidura vitalícia, e quatro classista,
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 45, DE 1991
de investidura temporária, representanteS, respectivamente,
(N• 2.405/89, na Casa de origem)
dos empregadores e dos empregados.
Art. 29 Para atender à nova composição se refere o
Dispõe sobre a concessão de bolsa de estudo e pesquisa
artigo
anterior, ficam cfiã.dos num cargo de juiz togado, vitalíaos pós-graduandos e dá outras providências.
cio a ser provido, pela promoção de Juiz Presidente de Junta
O Congresso Nacional decreta:
de.Conciliação e Julgamento da Região, e dois c"argos de
Art. 1~ As bolsas de estudo concedidas pelas agências
juiz classista, temporário, sendo um para representação dos
financiadoras federais de ensino pesquisa pãia formação de
empregados e outro para representação dos empregadores.
recursos humanos a nível de pós-graduação, obedecerão as
§ 1' O provimento do cargo de juiz togado obedecerá
disposições da presente lei.
ao disposto no art. 115, inciso I da Constituição Federal,
Art. 2» O pós-graduando receberá mensalmente, a título
e o_ provimento dos cargos de juiz classista ao seu inciso III,
de bolsa de estudo e pesquisa, no mínimo, 80% (oitenta por
combinado_ com o art. 684 da Consolidação das Leis do Trabacento) dos vencimentos de professor auxiliar I, das Instituições
lho-CLT.
Federais de Ensino superior, com dedicação exclusiva, quando
§ 29 Haverá um·suplente para cada juiz classista.
freqüentar o curso de mestrado e, no nlínimo 80% _(_oitenta
Art. 3~ São criados no quadro permanente de pessoal
por cento) dos vencimentos de professor assis~ente I, das I~sti do Tribunal Regional do Trabalho da 8• Região os cargos
tuições Federais de Ensino Superior, com dedicação exclusiva, em Comissão, os cargos de provimento efetivo, e os encargos
quando freqüentar o curso de doutorado.
de representação de gabinete, constantes respectivamente,
Parágrafo único. -As despesas de que trata o caput deste
dos Anexos I, II e III desta Lei.
artigo correrão por conta do orçamento da União.
•
Art. 49 Não poderão ser nomeados, a qualquer título,
Art. 39 O pós-graduando terá direito a assistência médipara cargos em comissão do quadro de pessoal do Tribunal,
co-hospitalar decorrente de convênio firmado entre a institui- parentes consangüíneos ou afins, até o terceiro grau, de juízes
ção concedente e o Ministério do Trabalho e da Previdência em atividade ou aposentados há menos de cinco anos, exceto
Social.
se integrantes do quadro funcional mediante concurso público.
Art. 49 Quando se fizer necessário o pós-graduando podeParágrafo único. O cargo em comisSão de assessor de
rá requerer à instituição concedente o benefício do seguro juiz é privativo de bacharel em Direito, e será preenchido
para insalubridade ou periculosidade, em função do local e mediante livre indicação do juiz, observada a vedação de que
especialidade do trabalho científicõ a ser desenvolvido.
trata o caput deste artie:o.
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Art. 59 A despes'á decorrente da aplicação desta lei correrá à conta dos recursos orçamentá_rios consignados à Justiça
do Trabalho da 8• Região.

Art. 6" Esta lef entra em vigor na data de sua. publicação.
Art. 7'~ Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO

· (Art. 30 da Lei: no
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I

' ·'tie

de 199 ) ,

de

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 80 REGIXO
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSXO

DENOMINAÇXO

. GRUPO

·nirecão e Assessoramento Superiores

Assessor de Juiz

Secretário

Código-TRT-80-DAS~

de

Turmas

NO

CÓDIGO

04

TRT-81-DAS-102.5

02

TRT-So-DAS-102.4

-100
três de auxiliar judiciário, três de agente_de segurança judiciá-

ANEXO II
(Art. 3° da Lei no

, de

de 199 )

de

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8' REGIÃO
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO-

GRUPO

CATEGORIAS
FUNCIONAIS

No

Atividades de
Apoio Judiciário
Código
TR.T-8•-AJ -020

Técnico Judiciário
Auxiliar Judiciário
Agente de Segurança Judiciária
Atendente Judiciário

05 TR.T-8'-AJ -021
03 TRT-8•-AJ -Oz3

CÓDIGO

03 TRT-8'-AJ -024
03 TRT-8•-AJ -025

ANEXOill
(Art. 3° da Lei n°

• de

de

de 192.)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8' REGIÃO
ENCARGOS DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE
Denominação

o tal

Assistente

04

Justificação
Mediante o ofício de folhas 2 a 5, o egrégio Regional
da Oitava Região pleiteia o encaniinhamento à Câmara dos
Deputados de anteprojeto objetivando a criação de mais três
cargos de Juiz de Tribunal, sendo destinados a classistas temporários e um a togado vitalício. Reiv.indica, ainda, a inserção
de quatro cargos de assessor de juiz -DAS 102.5, dois de
secretário de tunna- DAS 102.4, cinco de técnico judiciário,

do, três de atendente judiciário e três funções gratificadas
de assistente de juiz. Para tanto, informa que o pleito já
foi objeto de projeto que tramitou e foi aprovado pelo Legislativo, mas que foi vetado em face do autor da iniciativa a própria Corte interessada e não o Executivo. Ressalta que
a criação dos três cargos de juiz possibilitará o fuhciOriamebto
do Trbunal dividido em Turmas e, taQJ.bém, fazer frente à
sobrecarga de processos, face a manifesto aumento que vem
ocorrendo. Elucida o pleito de criação de quatro cargos de
assessor, de juiz ao invés de três, _rev~~ando que à época da
criação do último cargo de juiz não ocorreu a relatíva ao
de assessor- Lei n' 7.325/85.
O Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região recebeu para julgamento, no ano de 1988, um_mil seiscentos e
ses_~enta e nove processos, o que re-presentou uma méd.ia de
duzentos e oito prOcessOs por juiz, considerando-se que dos
nove, que atualmente o compõem, oito participam da distribuição. Realmente, o número ficou aquém daquele de que
cogita a LOMAN, no que disciplina a criação de novos órgãos.
Ocáne, pOréiri, que dois fatos-devem ser considerados, sendo
um ·deles de cunho, constitucional. O primeiro- está ligado
à informação de folhas 48/49, segundo a qual comparados
os primeiros semestres dos anos de 1988 e 19g9 houve um
aCréS"cirtlo de trinta por cento no número de processos. VerifiCadO no segundo semestre de 1989 o mesmo múmero ·cto primeiro, a Coi'te fechará o ano-com dois mil seiscentos e trinta
e oito ProcesSos, o que- sigiiificiuá treZentos e dOiS m11 seiscentos- e- trinta e oito processos, o que significará trezentos e
vinte e nove processos para cada um dos juízes, restando!.
uitrapãssado, assim, o míninio previsto patà ã·tniciatiVa de
criação de novos cargos. O segundo fato é de índole constitucional. Hoje o Tribunal conta com nove integranteS, sendo
sete togados vitalícios e dois classistas temporários. A·observãnciã do rilandato constitticiOriã.l-ãlusivo à proporcionalidade
- dois terços de togados e vitalicioS e um terço de classistas
temporários (artigo 115) não se faz presente, omesmo podendo ser dito quanto à proporcionalidade entre os togados vitalícios de carreira e os togados vitalícios oriundos do Ministério
~úblico e da classe dos advm!ados.
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O pleito, tal como apresentado e que, em data passada,
foi aprovado pelas duas Casas Legislativas, deixando de ser
sancionada a lei em face do defeito alusivo à iniciativa do
projeto uma vez transformado em lei, possibilitará a harmonia
da composição do Tribunal com o texto constitucional aJém
de viabilizar a divisão em turmas, preparando-o para enfrentar
com acuídade e celeridade processuais a maior demanda de
processos. Frisewse, por oportuno, que o Oitavo Regional conta com instalações apropriadas para fazer frente ao aumento,
inclusive no tocante às salas de sessões das futuras turmas.
Diante do quadro revelado pelo presente processo, pronunciawse a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho pelo
encaminhamento de mensagem à Câmara dos Deputados no
sentido da criação-dos cargos pleiteados, ressaltando, mais
uma vez a necessidade de aparelhar-se a Justiça do Trabalho
para fazer frente aO m_aior número de demandas decorrente
do aumento da respectiva competência- artigo 114 da Constituição Federal, sob pena de perda da celeridade processual
e, portanto, de descompasso com os anseios da própria sociedade.
Brasília-DF, 19 de abril de 1990- Marco Aurélio de
Macedo, Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

LEGISLAÇÃO CITADA

······ ······ ······· ······· ······:rhui:o· í:v··· ·· ···· ·············· ·· ······
Da Organização dos Poderes

·-·········-····--·····--·····c:A.:Pi:rüi:o·i-ii····-·--··-----------Do Poder Judiciário

····-····--····---···-··-····-···;;iiçxc;·v---·····--························
Dos Tribunais e Juízes do Trabalho
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e
julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores
e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos muõiCípioS;
do DiStrito Federal, dos estados e da União, e, na norma
da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho,
bem como os litígios- que tenham origem no cumprimento
de suas próprias sentenças, inclusive coletivas.
§ 19 Frustrada a negociação coletiva, as parteS poderão
__
___
eleger árbitros.
§ 29 Recusando-se qualquer das partes ou à negociação
o a arbitragem, é facultado aos respectivos sindicatos ajuizar
dissídio coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estãbelecer
normas e condições, respeitadas as disposições convencionais
e legais mínimas de proteção ao trabalho .
. Art. 115. Os Tri_b_u_n_ais Regionais do Trabalho serão
compostos de juízes nomeados pelo Presidente da República,
tendo dois terços de juízes togados vitalícios e um terço de
juízes classistas temporários, observada, entre os juJies togados, a proporcionalidade estabelecida no art. 111, § 1"', I.
Parágrafo únicO. Os magistrados dos 1)ibunais Regionais de Trabalho serão:
I - juízes do trabalho, escolhidos por promoção, alternadamente, por antiguidade e merecimento~
II- advogados e membros do Ministério Público do Trabalho, obedecido o disposto no art. 94;
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III - classistas indicados ell! listas tríplices pelas diretorias das federações e dos sindicatos com base territoríal na
região.

DECRETO LEI N' 5.452; DE 1• DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

TÍTULO VII
Do Processo de Muitas Administrativas

···'···········'"·············CA."PíTui:ü"iv:····························
Dos Tribunais Regionais do Trabalho

SEÇÃOIV
Dos Juízes Representantes Classistas dos Tribunais Regionais
Art. 684. Os juízes representantes classistas dos Tribu.nais Regionais são designados pelo Presidente da República.
Parágrafo único~- Aos juízes representantes classistas
dos empregados e dos empregadores, nos Tribunais Regionais, aplicam-se as disposições do art. 661.
·
••••••••••••••••••••••••ro••••••••••••••n••••••••;.,;:•• ,.,.,,.,,,,~ . . . . . . , . . . , ,

OF. STST GDG GP N' 198/90
Brasfiia-DF, 19 de abril de 1990
Exm9 Sr.
Deputado Antonio Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasfiia -DF
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex•, para apreciaÇ.ão
pelo Congresso Nacional, nos termos do art. 96, inciso II,
alíneaa e b, da Constituição Federal, o anexo projeto de lei
que altera a composição do Tribunal Regional do Trabalho
da s~ Região, e dá outras providências, acompanhado da respectiva· justificativa.
---valho-me do ensejo para reafirmar a V. Ex• os meus
piotestos de alta estiliia e apreço. -Marco Aurélio Prates
de Macedo, Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
(A Comissão de Constituição, JuStiÇa e Cidadania.)
PROJETO DE LETDA CÂMARA N• 47, DE 1991
(N• 5.804/90, na Casa de origem)
(De Iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a capacitação e cOmpetitividade do setor
de informática e automação, e dá outras providências. _

O COI_!greSso Nacional decreta:
Art. 1"' Para os efeitos desta lei e da Lei n"' 7.232, de
29 de outubro de 1984, considera-se como empresa brasileira
de capital nacional a pessoa jurídica constituída e com sede
no Brasil, cujo coritrole efetivo esteja, em caráterpermanente,
sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domici-
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no mercado interno com a venda de bens e"s.ervi_ços d"e- infOrffiá-interno.
ti~ (deduzidos os tributos correspondentes a tal vand3s); e
§ 1o Entende-se por controle efetivo da empresa, a-iífú:.
m- programas progressivos de exportação de bens e
!aridade direta ou indireta de, no mínimo,_ 51% (cinqüenta serviços- de infofinática.
-Art. 3• Os órgãos e entidades da Administração Pública
e um por cento) do c_apital com direito efetivo de voto, e
o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para federal, direta ou indireta, as fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público e as demais organizações sob o controle
gerir suas atividades, inclusive as de natureza tc;-cnológica.
§ 29 A participação soeietáiia, em empresa- biasileira
diretO ou "indireto da União, darão preferência, nas aquisições
de bens de serviços de informátiCa e automa-Ção; nos termos
de capital nacional, de empresa que não atenda ao disposto
neste artigo e com atuação no setor de informática,não obstará _do § 2'? do art, 171 da ConstitUição- Federal, aos produzidos
a realização de contratos de transferência de tecnologia entre por empresas brasileiras de capital naciõital, observada a seambas, mantendo-se a caracteri_z_<tção de empresa brasileira guinte órdem: --de capital nacional para a receptora de tecnologia, desde que - - ] -bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País;
II- bens e.serviços produzidos no País, com significativo
seja preservado o poder decisório em matéria de t~cnologia
por parte do sócio nacional, o que será avaliado pelo Conselho valor agregado local.
§ 19 Na hipóteSe da empresa brasileira_de capital nacio~
Nacional de Informática e Automação- Conin, pelos seguin~
tes critérios:
nal não vir a ser objeto desta preferência, dar-se-á aos bens
a) porte económico dã empreSã compatível com a linha e serviçoS fabricados no País preferência em relação aos importados, observado o disposto no § 2~ deste artigo.
de produtos proposta;
b) aplicação de, no mínimo, 5% (cinco por-cento) de
§ 2\' Para o exercício desta preferência, levar-se-á em
seu faturamento bruto no mercado interno decorrente de ven- conta condições equivalentes de prazo de _entrega, suporte
das de bens e serviços de informática (deduzidos os tributos de_ serViços, qualidade, padronização, compatibilidade e especorrespondentes a tais vendas) em atividades de pesquisa e cificação de desempenho e preço.
_ Art. 4o;o Somente para os bens de informática e automadesenvolvimento, no País, diret3inente ou em_ convênio com
outras empresas, centros ou institutos de pesquisa ou entidades ção fabricados no País, com níveis de _v__ii.Ior agregado local
compatíveis com as características de cada produto, os benebrasileiras de ensino;
c) disposição de outros produtos e processos de produ- fícios de que trata a Lei n' 8.191, de 11 de junho de 1991,
ção, desenvolvidos com tecnologia própria- ou de terCeiras serão estendidos pelo prazo de sete anos, a partir de 29 de
oututbro de 1992.
fontes de tecnologias;
d) liberdade para usar diversas fontes de tecnologia;
Parágrafo único. A relação dos bens de que trata este
e) liberdade de comprar partes e peças de uso geial de artigo será definida pelo Poder Executivo, por proposta do
Conin, tendo como critério, ·além do_ valor agregado local,
outros fornecedores além do parceiro estrangeiro;
indicadores de capacitação tecnológica, preço, qualidade e
t) disposibilidade das informações sobre a tecnologia
competitividade internacional.
transferida que permita o domínio de conhecimento e uso;
g) capacidade de exportação em nível crescente, prefeArt s~ As empresas brasileiras de capital nacional prorencialmente com marca própria, de produtos com tecnologia dutoras de bens e serviços de i.pformáticà--e ailt9fu.áção :terão
do parceiro estrangeiro, desde os primeiros mori:teiltos da pro- prioridade nos financiamentos diretos concedidos por instituidução; e
ções financeiras federais ou, nos indiretos, através de repasse
h) introdução no País, sempre que possJvel, de tecnologia de fundos administrados por aquelas instituições, para custeio
estrangeira de última geração.
__ -· _ ... ---~-____ _ Q~~__ iny~sti~entos em ~tivo fixo, ampliação e modernização
- - ·· ·
§ 3'? As ações com direito a voto OU a dividendos fixos industrial.- ·Att. -69- -- AS -empresaS que tenham éomO finalidade, única
ou mfuiriios guard~rão a forma nominativa.
ou ·principal, a produção de bens e serviços de_ informática
§ 4~ Na hipótese em qUe o sócio -nãcional púder o efetivo controle de empresa que esteja usufruirido os benefícios no País deduzirão, até o limite de 50% (cinqüenta por centó)
estabelecidos nesta lei para empresa brasileira de capital nacio~ do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza
nal, o direitO aoSbeD.eUcios ficá âutoniaticamente suspenso, devido, o valor devidamente comprovado das despesas realizasem prejuízo do ressarcimento de benefícios que vierem a das no País, em atividades de pesquisa e desenvolvimento,
-dir,e_tam_ente ou em convênio com outras empresas, centros
ser indevidamente usufruídos.
ou institutos de pesquisa ou entidades _brásileiras de ensi_rió,
Art. 2~> As empresas produtoras de bens de serviços ofiCiais o li. -reconhecidas.
de informática no País e que não preencham os requisitos
- AJt:.- _79 As peSSoas jurídicas poderãO a.-e~dúZif .áté 1%
do art_. J ~"deverão, anualmente, para usufruírem dos benefícios (um por cento) do imposto de renda devido, desde que apli:
instituídos por esta lei e que lhes sejam extensíveis, comprovar quem diretamente, até o vencimento da cota única ou da
perante o Conselho Nacional de Informática e Automação últim3: _cota do imposto, igual importância em ações novas,
- Conin, a realização das seguintes metas:
inãlienáveis pelo prazo de dois anos, de empresas brasileiras
I - programa de efetiva capacitação do corpo técnico de capifal nacional de direito privado que tenham como ativida empresa nas tecnologias do pioduto e do processo de pro- dade, única ou principal, a produção de be.os ~ serviços de
dução;
informática, Vedadas as aplicações em empresas de um m_esmo
II- programas de pesqUisa e desenvolvimento a serem conglomerado económico.
realizados no País, diretamente ou em convênio com outraS
Art. 8• São isentas r)o Imposto sobre Produtos Indusempresas, centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasi- trializados - IPI as compras de máquinas, equipamentos,
leiras de ensino, oficiãis e reconhecidas, que representem, aparelhos e instrumentos produzidos no País, bem como suas
no mínimo, 5% (cinco por cento) de seu-faturamento bruto partes e peças de reposição, acessórias, matérias-primas e
liadas e residentes no País ou de entidade d_E!_ ~irei to público
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produtos intermediários réàlizadas pelo Conselho NaciOnal
de Desenvolvimento Cieittífico- e TecnológiCo -=--=- CNPq e por

entidades sem fins lucrativos ativas no fomento, na coorde~
nação ou na execução de programa de pesquisa científica ou
de ensino devidamente credenciadas naquele Conselho.
Parágrafo úilicO. -- São asseguradas a manutenção e a utilização do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI as matériãs-Priirias, produtos intermediários e material
de embalagem empregados na industrialização dos bens de
que trata este artigo.
-Art. 99 Na hipótese de não cumprimento, por empresas

produtoras de bens e serviços de informática·, das exigências
para gozo dos __ ben~fícios de que trata esta lei, poderá ser
suspensa a sua concessão, sem prejuízo do ressarcimento dos
benefícios anteriormente usufruídos, atualizados e acrescidos
de multas pecuniáriaS aplicáveis aos débitos fiscais relativos
aos tributos da mesma natureza.
Art. 10. Os incentivos fiscaiS-previSto_S_ Oesta lei, salvo
quando nela especifiCado em contrário (ãft. 4~), vigorarão
até o exercício de 1997_ e entrarão em vigência a partir da
sua publicação, excetuados os constantes do seu art. 6~> e aqueles a serem usufruídos pelas empresas fabricantes de bens
e serviços de informática que não preencham os requisitos
do art. 1", cujas vigências ocorrerão, respectivamente, a partir
de 1' de janeiro de 1992 e29 de outubro de 1992.
Parágrafo único. Nenhum outro benefício fiscal relativo
às atividades de inforrilática e automação poderá ser usufruído
cumulativamente aos instituídos por esta lei, salvo com aqueles
destinados aos fundos resultantes_ de isenções fiscais de que
trata o art. 36 e oS benefícios preVistos no art. 40 do Ato
das Disposições--Constitucionais TranSitóriãs.
"
Art. 11. Para fazer jus aos benefícios previstos nesta
lei a empresa brasileira de capital nacional deverá aplicar,
anualmente, no míniriio, 5% (cinco por centOTdo seu fatoramenta bruto no mercado_in__temo _decorrente da venda de bens
e serviços de informática (deduzidos os tributos correspondentes a tais vendas), em atividades de pesquisas e desenvolvimento a serem realizadas no País, diretamente ou em convênio c_om outras empres-as, centroS ou institutos de pesquisa
ou entidades brasileiras de ensirio, oficiais ou reconhecidas.
Art. 12. Para os efeitos desta lei não se conSidera cOmo
atividade de pesquisa e desenvolvimento a doação de bens
e serviços de informátiCa:
-Art. 13. O Conselho Nacional de Informática e Automação- Coilin é cOnstitUído pur24 (vinte e quatío) membros
nomeados pelo Presidente da República e terá a seguinte
composição:
_
I - representantes governamentais:
a) Secretário Nacional de Ciência e Tecnologia, que coor•
denará os traba1hos;
b) Ministros de Estado das Relações Exteriores; da Economia, Fazenda e Planejamento; da Infra-Estrutura; do Trabalho e da Previdência Social; da Educação; da Agricultura;
da Açáo Social; da Saúde; da Marinha; do Exército e da
Aeronáutica, que, em seus inipe"dimentos, serão representados pelos respectivos substitutos legais, com direito a voto;
II- representantes de entidades não-governamentais~
a) Sociedade dos Usuários de InformátiCá e· Telecomunicações- Sucesu- Nacional;
b) Sociedade Brasileira para o Progr~sso da Cí~n,:cia SBPC e Sociedade Brasileira de Computação - SBC, em
conjunto;
c) dois representantes indicados pelas Centrais Sindicais;
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d) Confederação Nacional da Indústria - CNI;
e) Associação Brasileira da Indústria EletroeletrônicaABINEE;
t) Confederação Nacional das Instituições FinanceiraSCNF;
g) Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisas Tecnológicas Industriais- ABIPTI;
h) Associação dos Profissionais de Processamento de Dados-APPD;
i) Associação Brasileira da Indústria de Computadores
e Periféricos-.:.._ Abicomp;
j) -Associaç-ão Br"a.Silefrã da Indústria de Máquinas e EquF
pamentos e Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas ..:...._
Abimaq, Sindimaq, em conjunto; e
k) Confederação Nacional do ComérciO - CNC.
§ i9 A Presidência do Conselho Nacional de Informática' e Automação - Cçmin cabe ao Presidente da República.
§ 2' No impedimento do Presidente da República oConin sefá presidido pelo Secretário Nacional de Ciência e Tecnologia que, para os efeitos desta lei, tem status de Ministro
de Estado.
§ 3~ O Regimeritq Inteq:tg_ do Conin será definido pelo
Poder Executivo, por proposta do Conin, aprovado pela maioria dos seus membros.
§ 49 O mandato dos membros não-governamentais do
Conin, em qualquer hipótese, extii:tguir-se-á com o ffin do
mandato do Presidente da República que os tenha nomeado.
§ 59 Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, a duração-do mandato dos membros não-governamentais do Conin
será de três anos.
Aá.- 14. Compete ã Secreta-ria dê Ciência e Tecnofogia:
I -prestar apoio técnico e administrativo ao Conin;
I I - baixar. divulgar e fazer cumprir as resoluções do
Conin;
III- elaborar a proposta do Plano Nacional de Informática e Automação, submetê-la ao Conin e executá-la na sua
área de competência;
IV- adotar as medidas necessárias à execução da Política Nacional de Informática, i:to que lhe couber;
V- analisar e decidir" sobre- os projetas de desenvolvimento e produção de bens de informática;
VI- manifestar-se, previamente, -sobre as importações
de bens_ e serviços de informática. Parágrafo úriico. A partir de 29 de outubro de 1992
cessam as competências da Secrc:::taria de Ciência e Tecnologia
no que se refere ã análise e decisão sobre os projetas de
desenvolvimento e produção _de bens de informática, bem
como a anuência prévia sobre as importações de bens e serviços de informática, previstas nOs incisOs V e VI deste artigo.
Art. 15. Na ocorrência de prática de comércio desleal,
vedadas nos-·acordos e convenções internacionais, o Poder
Executivo poderá, ad-referendum dO Congresso Nacional,
adotar restrições ãs importações de bens e serviços produzidos
por empresas do pafs infrator.
Art. 16. A introdução de novas tecnologias que digam
respeito à automação de processos produtivos deverá ser apreciada por comissão paritária de empregados e empregadores,
ou, na falta desta, pelos respectivos sindicatos, conforme determinar, _em ambos os casos, ale! que regulamentar o art.
79;-inciso XXVII, da Constituição Federal.
Art. 17. Esta lei entra em vigor na- data de-sua publicaçcfo;·tevogadas as -disposições ·em contrário, eSpecialmente,
os arts. 69 e seus §§ 89 e incisos, 11 e seu parágrafo único,
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12 e seus §§ 13, 14 e seu parágrafo único, 15, 16, 18, 19
LEGISLAÇAO CITADA
e 21 da Lei D9 7 .232, de 29 de outubro de 1984, o Decr~t'o-Lei -CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL
n• 2.203, de 27 de dezembro de 1984, bem como, a partir
de 29 de outubro de 12.92~ os arts. 99 e 22 e seus parágrafos
•••••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• .,_._ ••••••••• t• •••••••••
·-· ••••••••
da Lei n• 7 .232, de 29 de outubro de 1984.
~

nru:

MENSAGEM N• 669, DE 1990
(Do Poder Executivo)
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio-

.
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de VossªS Excelências, acompanhado de_ Exposição de MotiVO$. da _Sé_qhora Ministra de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, o
anexo projeto de lei que Haltera o inciso V do art. 89 da
Lei n' 7.232, de 29 de outubro de 1984,revoga o Decreto-Lei
n' 2.203, de 27 de dezembro de 1984~ e dá outras providên·
cias".
Brasüia, 13 de setembro de 1990.- Fernando Collor ..
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 348, DE 1Z DE SETEMBRO DE' 1990, DA SENHORA. MINISTRA DE"ESTADO DA ECONOMIA, FAZENDA EPLANEJAMENTO.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Temos a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o anexo projeto de lei, que altera o art.
8•, inciso V, da Lei n' 7.232, de 29 de outubro de 1984, e
revoga o seu art. 12, bem como o Decreto-Lei n~ 2.203, de
27 de dezembro de 1984.
.
~ . _
2. Uma das competências da Secretariá da Óêtlcia e
Tecnologia, prevista no inciso V do art. s~ da lei a,cima mencionada é o de analisar e decidir sobre projetos de desenvolvimento e produção de bens e serviços de informátiCa, sem
entretanto, definir o seu prazo de vigência. O projeto de
lei visa limitar o prazo dessa competência até 29 de outubro
de 1992, coincidindo-o com o prazo de manifestação prévia
da SEI sobre as importações de bens e serviços de informática,
previsto no inciso VI do m~smo dispositivo legal.
3. O art. 12 da Lei n' 7.232, de 1984, define o conceito
de empresa nacional de forma restritiva e isso vem impedindo
uma participação mais efetiva do capital estrangeiro nas empresas de informática~ Ao se adotar a definição de empresa·
contida no inciso II do art. 171 da Constituição, ficará superada
tal restrição e o segmento de informática-passará a ter o mesmo
tratamento dos demais segmentos industriais.
4. Por outro lado, para compatibilizar o setor às ditetrizes da Política Industrial e de Comércio Exterior_, f9i incluído no projeto de lei dispositivo fixandO o prazo- de vigência
para concessão dos incentivos da Lei n~ 7 .232, de 1984, até
29 de outubro de 1992, data em que se extinguirá também
o controle de importação e produção feito pela Secretaria
Especial de Informática.
_
5. Finalmente, o Decreto-Lei n~ 2.203, de 27 de dezembro de 1984, que dispõe sobre a equiparação de c_ompanhiaS
abertas a empresas nacionais definidas no art. 12 da Lei no
7 .232, de 1984, deve ser revogado em face da nova conceituação ora proposta para esse artigo.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de nosso mais profundo respeito. --Zélia
Maria Cardoso de Mello, Ministra da Economia, Fazenda e
Planejamento - José Goldemberg, Secretário da Ciência e
Tecnologia.

·~

·-·-~ ~.

~·.

TÍTULO VII
Da Ordem Económica ~--J!~nanceira
CAPÍTULO I
Dos PrirÍcípioS Gerais da Atividade Económica
• • • • • • • • • • •

~ ~••••

• • • . , • • • • • • • • • • • • • • . , • • • , . , o n • • . . . . ~, • ,

;~

~•, ~-· ~•

• •' •, ••,,,

-Art. 171. São consideradas:
I - empresa brasileira a constituída sob as leis brasileiras
e que tenha sua sede e administração rio País;
II
empresa brasileira de capital nacional aquele cujO
controle efetivo eSteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiCiliadas e residentes no País ou de entidades -de direito· público interno,
entendendo-se por controle ef~tivo ·da_ ~mpresa a titularidade
da maioria de seu capital votante e o exercício, de fato e
de direito, do poder decisório para gerir suas atividades.
--- - § 1~ A lei poderá em relação à empresa brasileira de
capital nacional:
I - conceder proteção e benefícios especiais temporários
para desenvolver ativídades consideradas estrat~gicas para a
defesa nacional ou imprescindíveis ao desenvolvimento do
País;
II- estabelecer. sempre que considerar um setor imprescindível ao desenvolvimento tecnológico nacional, entre outras condições e requisitos:
a) a exigência de que o controle refefido··· no inciSo ii,
do caput, se estenda às atívidades tecnológicas da empresa,
assim entendido o exercício, de fato e de direito, do poder
decisório para desenvolver ou absorver teCnologiã;
b) percedtuais de participaçãO, no ·capital, de pessoas
físicas domiciliadas e residentes no País ou entidades de direito
público interno.
§ 29 Na aquisiçãO ·de bens e serviços, o poder público
dará tratamento preferencial, nos termos da lei, à empresa
brasileira de capital nacional.

=-

•••• •••••••• ''"""" ••••••••.,•••••

••••••••••~ ••'"'"'',"""'.u'••••••••~-•••->;••_•;z:~

................................... , ..............._., ...................
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LEI N' 7.232, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Dispõe sobre a Política Nacional de Informática, e dá
outras providências.
' ' ' • •-• • • ' • • • ,. • • • ,., "

• ~•o-• • •-• ;-; • • - • ' O• •-'" • ' ,-... -•

.;o • •

,;~, • • • • • ~-• ~- • ..-. •_o-u • • '<"• •• •

Da Secretaria Especial de Informática
Art. s~ Compete à Secretaria Especial de Informática
-SEI, órgão subordinado ao Conselho Nacional de Informá·
tica e Automação- CONIN:
V --analisar e decidir sobre os pro]etOs de desenvolvimento e produção de bens de informática (vê:tado); e
• • • • • • •• •••• •••n• • • ••• • • • ' " • • •' ,.,.,~-··~.,...~-~-""~,.----.• •-.-• •*' • • ~·• •• •·--•••

Art. 12. Para os efeitos desta lei, empresas nacionais
são as pessoas jurídicas ·constituídas e com sede no País, cujo
controle esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade, direta ou indireta, de pessoas físicas
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residentes e domiciliadas_níLPaís, ou por entidades de direito
público iriteriio, entendendo-se controle por:
I - controle decisório - o exercfcio de direito e de
fato, do poder de eleger administradores da sociedade e de
dirigir o funcionamento dos órgãos da empresa;
II - controle tecnológico - o exercício de direito de
fato, do poder para desenvolver, gerar, adquirir e transferir
e variar de tecnologia de produto e de processo de produção;
III- controle de_ capital- a detenção direta ou indireta,
da totalidade do capital, com direito efetiVo ou potencial de
voto, e de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do capital
social.
,
§ 19 No caso de sociedades anônimas de capital aberto,
as ações com direito-a voto ou a dividendos fixos ou mínimos
·deverão corresponder, no-mínimo, a 2(3 (dois terços) do capital social e somente poderão ser propriedade, ou ser subscritas
ou adquiridas por:
a) pessoas físicas, residentes e domicialüidas no País, Ou
entes de direito público interno;
-- --::-- b} pessoas· jurídicas de direito privado constituídas e com
sede e foro no País, que preencham os requis1toS definidos
neste artigo para seu enquadramento como empresa nacional;
c) pessoas jurídicas de direito público_ interno.
§ 29 As ações com direito a voto ou a dividendos fixos
ou mínimos guardarão a forma nominativa.

Art. 13. Para a realização de projetas de pesquisa, desenvolvimento e produção de bens e serviços de infoirnática,
que atendam aos propósitos fixados no art. 19, poderão ser
concedidos às empresas nacionais os s-eguintes incentivos, em
conjunto ou isoladamente:
I - isenção ou redução até O (zero) das alíquotas do
Imposto de Importação nos casoS' de importação, sem similar
nacional:
a) de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, c_om respectivos acessóriOs, sobressalentes e ferramentas;
b) de componentes, produtos intermediários, matériasprimas, partes e peças e outros insumos;
II - isenção do Imposto de Exportação, nos casos de
exportação de bens homologados;
III- isenção ou redução até O (zero) das alíquotas do
Imposto sobre Produtos Industrializado_s:
a) sobre os bens referenciados no item I, importados
ou de produção nacional, assegurada aos fornecedores destes
a manutenção do crédito tributário quanto às matérias~ primas,
produtos intermediários, partes e peça:s e outros insuriios utilizados no processo de industrialização;
b) sobre os produtos finais homologados;
IV- isenção ou redução até O (zero) das alíquotas do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros e
sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários, incidente sobre as operações de câmbio vinculadas ao-pagamento
do preço dos bens importados e dos_contratos de transferência
de tecnologia;
V - dedução até o dobro, como despesa operacional
para o efeito de apuração de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, dos gastos realizados em programas
próprios ou de terceiros, previamente aprOvadós pelo Conselllo Nacional de Informática e Automação, que tenham por
objeto a pesquisa e o_ d_es.envolvimento de bens e serviços
do setor de informática -ou a formação, o treinamento e o
aperfeiçoamento de recursos humanos para as_ atividades de
infõililãticã;
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VI -depreciação acelerada dos bens destinados ao ativo
fixo;

VII - prioridade nos financiamentos diretos Concedidos
por instituições financeiras- federais, ou nos indiretos, através
de repasse de fundos administrativos por-a-qUelas institUições,
para custeio dos investimentos em ativo fi>(o, inclusive bens
de origem eXterna sem similar nacional.
Art. 14. As empresas nacionais, que façam ou venham
a fazer o processamento físico-químiCo de fabricação de componentes eletrônicos a semicondutor, opto-eletrônicos e assemelhados, bem como de seus insumos, envolvendo técnicas
como crescimento epitaxial, difusão, implantação iónica ou
outras similares ou mais avançadas, poderá ser concedido,
por decisão do Presidente da República, adicionalmente aos
incentivos previstos no artigo anterior, o benefício da redução
do lucro tributável, para efeito de Imposto de Renda, de
percentagem equivalente à que a receita bruta desses bens
apreSenta na receita total da empresa.
Parágrafo único. Paralelamente, como forma de incentivos, poderá ser atribuída às empresas usuáiias dos insumos
relacionados no caput deste artigo, máxirile de microeletrónica, a faculdade de efetuar a dedução em dobro de seu valor
de aquisição, em seu lucro tributável.
Art. 15. As empresas nacionais, que tenham projeto
aprovado para o desenvolvimento do software, de relevante
interesse para o sistema produtivo do_País, poderá ser concedido o benefício da redução do lucro tributável, para efeito
de Imposto de Renda, em percentagem equivalente à que
a receita bruta da comercialização desse software representar
na receita total da empresa.
- Parágrafo único. (Vetado).

Art. 21. Nos exercícios financeiros de 1986 a 1995, inclw;ive, as pessoas jurídicas poderão deduzir até 1% (um por
cento) do Imposto de Renda devido, desde que apliquem
diretamente, até o vencimento da cota única ou da última
cota do imposto igual importância em ações nóvãs de empresas
nacionais de direito privado que tenham como atividade única
ou principal a produção de bens e serviços do setor de informática, vedadas as aplicações em empresas de um mesmo conglomerado ecoQ.ómico ~/qu empresas que não tenham _\ido seus
planos de capitalização aprovados pelo Conselho Nacional
de Informática e Automação - CONIN.
Parágrafo ~nico. Qualquer empresa de_ controle direto
ou indireto da União ou dos Estados, atualniente existente
ou que venha a ser criada, não poderá se utilizar de beneffCió-s
que não os descritos na presente lei nem gozar de outros
privilégios.
Art. 22. (Vetado) no caso de bens e serviços de informática, julgados de relevante interesse para as 3.tividades científicas e produtivas internas e para as -quais não haja empresas
nacionais capazes de atender às necessidades efetivas do mercado interno, com tecnologia própria ou adquirida no exterior,
a produção poderá ser admitida em favor de empresas que
não preencham os requisitos do art. 12, desde que as organizações interessadas: _
I -tenham aprovado, perante o Cori.selhó N3.ciori.3.1 de
Informática e Automação - CONIN, programas de efetiva
capacitação de seu corpo técnico nas tecnologias do produto
e do proçesso de produção;
----II -apliquem, no País, em atividade de pesquisa e desenvolvimento, diretamente ou em convênio com Centros de PesquiSa e Desenvolvifitento Tecfiólógico voltados para ·a área
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de Informática e Aul:orffaÇão ouconi universidades brasileiras,
segundo prioridades definidas pelo Conselho Nacional de Informática e Automação- CONIN, quantia correspo·nctente
a uma percentagem, fiXada por este no Plano Nacional de
Informática e Automação, incidente sobre a receita bruta total
de cada exercício;
III -- apresentem plano de exportação; e
IV- estabeleçam programas de desenvolvimento de fornecedores locais.
§ 19 O Conselho Nacional cie Informática e Automação
- CONIN, só autorizará acjuisTÇão de tecnologia no exterior
quando houver reconhecido interesse de mercado, e não existir empresa nacional tecnicamente habilitada para aterider a
demanda.
§ 2<:> As exigênciaS de-ste artigo não se _aplicam aos produtos e serviços de empresas que, até a data da vigência desta
lei, já os estiVerem produzindo e comercializando no País,
de conformidade com projetas aprovados pela Secretaria Especial de Informática -''SEI (vetado).
DECRETO-LEI N'2.203, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a equiparação de companhias abertas a
empresas nacionais definidas no art. 12 da Lei o~ 7 .232,
de 29 de outubro de 1984, nas condições e para os efeitos
que estabelece, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item II, da Constituição decreta:
Art. 19 Para o efeito de habilitação aos incentivos fiscais
e financeiros e demais medidas, previstas na Lei n"' 7 .232,
de 29 de outubro de 1984, equiparam-se a empresas nacionais
as sociedades anônimas abertas, que atendam aos requisitos
do caput e dos itens I e II, do art. 12 da referida Ieí e -que,
em relação ao requisito de controle de capital, tenham, no
mínimo, 2/3 (dois terços) das ações ordinárias e igual percentagem das ações preferenciais com direito a voto ou a dividendos fixos ou mínimos e 70% (setenta pot -cento) do capital
social, sob a titularidade de:
_ _
I -pessoas naturais, residentes e doniidliadas Do País;
II - pessoas jurídicas de direito- Privado, _constituídas
e com sede e foro no País, que preencham os-requíSiios definidos neste artigo, p·ara seu enquadramento como empresa nacional;
III- pessoas jUrídicas de direito público internO;
IV - fundações constituídas e com. ~ede e foro no País,
instituídas e administradas pelas pessoaS referidas nas alíneas
anteriores.
§ 19 As ações correspondente& ao limite numérico de
70% (setenta por certto) do capital social inclusive as compreendidas nas percentagens de 2/3 (dois _terços) das ações
ordinárias e de 2/3 (dois terços) das ações__preferenciais com
direito de voto ou. a diJidendos fixos ou míriimos, guardarão
a forma nominativa, -podendo ser escriturais ou repreSentadas
por certificados. __ _:____ _____ _
§ 29 A alienação do controle das _empresas nacionais
do setor de inforinática, inclusive das companhias abertas equiparadas, está sujeita â prévia autorização da Secretaria Especial de Informática- SEI, sem prejuízo, quando for o caso,
da competência da Comissão de Valores MobiliárioS- CVM,
no interesse de assegurar tratamento equitativo aos adonistas
minoritários de companhias abertas.
Art. 2• O Presidente da República poderá designar
membros eventuais, conforq1e a matéria a ser apreciada, para
o Conselho Nacional de Informática e Automação- ÇQNIN.
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Art. 3• Este decreto-lei entrará em vigor no dia 29 de
dezembro de 1984, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezemb.!'o de 1984; 163• da Independéncia
e 96• da República. - JOAO FIGUEIREDO - Ermioe Galvêas - Delfim Netto - Danilo Venturini~~- ~ (À Comissão ~d• Educação.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 48, DE 1991
(N• 477/91, na Casa de Origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a correçâo monetária das demonstrações
financeiras, para efeitos fiScais e societários.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~- Para efeito_de determinar o lucro real- base
de cálculo do imposto de renda das pe~-soaS físicas ...:.... a co:rreção
monetária das demonstrações financeiras anuais, de que trata
aLei n• 7.799, de 10 de julho de 1989, será procedida, a
partir do mês de fevereiro de 1991, com base na variação
mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor- INPC.
§ 19 A correção de que trata este artigo somente produzirá efeitos fiscais quando efetuada no encerramento do período-base.
§ 2" A correção aplica-se, inClusive, aos valores decorrentes da correção especial prevista no art. 29 desta lei.
Art. 2!' As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão efetuar correção monetária especial das contas do Ativo Permanente, com base em índice que reflita,
a nível nacional, variação real de preços.
.
§ 1"" A correção monetária de que trata este artigo poderá ser efetuada, exclusivamente, em balanço especial levantado, para esse efeito, em 31 de janeiro de 1991, após a corre- .
_
ção com base no BTN Fiscal de Cr$ 126,8621.
§ 29 A correção deverá ser registrada em sulrconta distinta da que registra o valor original do bem ou direito, corrigido monetariamente, e a contrapartida será creditada ã conta
de reserva especial.
§ 39 O valor da reserva especial, mesmo que incorporado ao capital, deverá ser computado na determinação do
lucro real proporcionalmente à realização dos bens ou direitos,
mediante alienação, depreciação, amortização, exaustão ou
baixa a qualquer título.
§ 49 O valor da correção especial, realizado me_diante __
alienação, depreciação, amortizaç-ão, exaustão Ou baiXa a
qualquer título, poderá ser deduzido como custo· ou despesa,
para__efeito de determinação do lucro real.
§ 59 O disposto nos §§ 3• e 4• deste artigo aplica-se,
inclusive, à determinação da base de cálculo da contribuição
social (Lei n'7.689, de 15 de dezembro de 1988), e do impostO
de renda na fonte incidente sob(e o lucro líquido (Lei n<.>
7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 35).
§ 6<.> A correção de que trata este artigo poderá ser registrada até a data do balanço de encerramento do período-base
de 1991, mas referida à data de 31 de janeiro de 1991.
§ 79 A correção especial não se aplica em relação a
investimentos avaliados pelo valor de patrimônio líquido.
§ 89 A contrapartida do ajuste do investimento avaliado
pelo valor de patrimônio líquido, decorrente da correção especial efetuada por coligada ou controlada, deverá ser registrada,
pela investidora, em conta de reserva especial, que terá o
mesmo tratamento tributário .aplicável à reserva de reavaliação.
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Art. 3" A parcela da correção _monetária das demonstrações financeiras. relativa ao perfodoMbase de 1990, que corresponder à diferença verificada no ano _de 1990 entre a variação do Índice de Preços ao Consumidor - IPC e a variaÇão
do BTN Fiscal, terá o seguinte tratamento fiscal:
I - poderá ser deduzida na determinação do lucro real,
em quatro períodos-base, a partir de 1993, à razão de 25%
(vinte e cinco por cento) ao ano, quando se tratar de saldo
devedor;
II - será computada na determinação do lucro real, a
partir do período-base de 1993, de acordo com o critério utilizado para a determinação do lucro inflacionário realizado,
quando se tratar de saldo credor.
Art. 49 A parcela da correção monetária especial de
que trata o§ 29do art.2° desta lei que corresponder à diferença
verifiCada no ano de 1990 entre a variação do Índice de Preços
ao Consumidor - IPC e a variação do BTN Fiscal itão--terá
o tratamento previSto no § 39 daquele artigo, servindo de
base para a dedução, na determinação do lucro real, a partir
do período-base de 1993 da depreciação, amortização, exaustão ou baixa a qualquer título, dos bens ou direitos.
Art. so _Q disposto nesta lei aplica-se à correção_monetária das demonstrações financeiras-, para -efeitOs societáiios.
Art. 69 O Poder Executivo regulamentará, no prazo de
sessenta dias, o disposto nesta lei.
Art. 7 9 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8>' Revogan_i-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
(}Lei N' 7.799, DE 10 DE JULHO DE 1989
Altera a legislação tributária federal e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
C.AJ'ÍTULO I
BTN Fiscal
Art. 19 Fica instituído o BTN Fiscal, Como referencial
de indexação de tributos t:: contribuições de competências da
União.
§ 19 O valor diário do BTN Fiscal será divulgado pela
Secretaria da Receita Federal, projetando a evolução da taxa
mensal de inflação e refletirá a variação do valor do Bónus
do Tesouro Nacional. -BTN, em cada mês.
§ 29 O valor do BTN Fiscal, no primeiro dia útil de
cada m!s, corresponderá ao valor do Bónus do Tesouro Nacional - BTN, atualizado monetariamente para este mesmo
mês, de conformidade com o § 29 do art. 59 da Lei n9 7. 777,
deJ9 de junho de 1989.
§ 3' Além das hipóteses previstas nesta Lei, o BTN
Fiscal poderá ser utilizado, como referencial, para a atualização monetária de contratos ou obrigações expressos em
moeda nacional, efetivados após a data da vigênóa desta lei .
§ 4~ O disposto no parágrafo anterior rião se aplica:
a) ãs mensalidades escolares;
b) aos aluguéis residenciais;
(•)

Republicada em face da Mensagem CNin• 163, de ~-8-89,do Senado Federal, retifi·
cando os autógrafos anteriormente remetidos. As ra:Wc!s de veto foram rep•· ..Iicadas
no Dltrlo onclal de 18-9-89, Seç!o I.

c) aos salários;

a..o reglrrie dO Decreto-Lei n9
2.300, de 21 de novembro de 1986;
e) aos preços e tarifas subine"tidos a contfole oficial;
O às demais obrigações, regidas por legislação especial,
indicados pelo MiniStro da Fazenda.
§ 5' (Vetado)
. CAPÍTULO II
Correção Monetária
Art. 29 Para efeito de determinar o lucro real - base
de cálculo do imposto de renda das pessoas juódicas - , a
correção monetária das demonstrações financeiras será efetuada de acordo com as normas previstas neste lei.
- d) aos contratos sujeitos

SEÇÃOI
Disposições Gerais
SUBSEÇÃOI
Objetivo
Art. 39 A correção-monetária das demonstrações financeiras tem por objetivo expressar, em valores reais, os elementos patrimoniais e a base de cálculo do imposto de renda
de cada período-base.
-Parágrafo único. Não será admiiido à pessoa jurídica utilizar procedimento de correção monetária das demonstrações
financeiras que descaracterizem os seus resultados, com a finalidade de reduzir a base de cálculo do imposto ou de postergar
o seu pagamento.
SUBSEÇÃO II
Dever de Corrigir
Correção no Período-base
Art. 49 Os efeitos de modificação do poder de compra
da moeda nacional sobre o valor dos elementos do património
e os resultados do período-base serão computados na determinação do lucro real mediante os seguintes procedimentos:
I - correção monetária, na ocasião da elaboração do
balanço patrimonial;
-- a) das contas do ativo peúrianente- e respectiVa depreciação, amortização _ou_ exaustão e das provisões para atender
a perdas prováveis na realização do valor de investimentos;
b) das contas representativas do custo dos móveis"não
classificados no ativo permanente;
c) das contas representativas das aplicações em ourO;
d) das contas representativas de adiantamentos a fornecedores de bans sujeitos à correção monetária, Salvo se o
contrato previr a indexação do crédito;
e) das contas integrantes do patrimóniO líquido;
f) de outras contas que venham a ser determinadas pelo
Poder Executivo, considerada a natureza dos bens ou valores
que -representem;
- -II -registro, em conta especial, das contrapartidas dos
ajustes de correção monetária de que trata o item I;
III- deduç-ão, como encargo do período-base; do saldo
da conta deque trata o item II, se devedor;
IV - observado o disposto na seção III dese Capítulo,
cômputo no lucro real do saldo da conta de que trata o item
II, se credor.
Bens e Valores Baixados
no Curso do Período-Base
Art. 59 Os bens e direitos· do ativo sujeitoS ·a correção
monetária e os-valores registrados em contas do patrimdriio
líquido, baixada no curso do período-base, serão corrigidos
monetariamente segundo a variação do valor do BTN Fi~cal
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ocorrida a partir do dia do último balanço corrigido até o
dia em que a baixa for efetuada, e a contrapartida da correção
s~rá registrada na conta de que trata o item II do artigo ante~

SUBSEÇÃOIV
_Registro do Ativo Permanente

nor.
§ 1\'

Os bens e__ yalores acrescid_os no çurso do

período~

base serão corrigidos monetariamente segundo a variação do
valor do BTN Fiscal ocorrida a partir do acréscimo até o
dia em que a baixa for efetuada.
§ 29 Se_rã_o corrigidas monetariamente, na forma deste
artigo, as contas retifica.dascorrespondentes aos bens e valores
baixados.
§ 3~> O disposto neste artigo não se aplica em relação
aos imóveis de venda das empresas que se dediquem a compra
e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis.
Balanço Intermediário
Art. 6~> Ressalvado o di$posto no artigo anterior, a correção monetária das demonstrações financeiras somente terá
efeitos fiScais quando efetuada ao final de período-base de
incidência do imposto de renda. A incorporação, fusão ou
cisão é também considerada como encerramento de períodobase de incidência.
Parágrafo únicO. 'Para efeito de determinar o lucro real,
o lucro apurado em balanço que não corresponda a encerramento de período-base de incidência não poderá ser cOrrigido
monetariamente dentro do próprio período-base em que foi
produzido.
.
Lucros ou Dividendos de
Período-Base Não Encerrado
Art. 7' os lucros ou dividendos pagos ou creditados por
conta de resultado de período-base ainda não encerrado serão
registrados em conta redutora do patrimônio líquido, cujo
saldo será corrigido monetariamente na forma desta Lei.
Exercício da Correção
Art. 8~' Para os efeitos desta Lei, considera-se exercício
da correção o período entre o último balanço corrigido e
o balanço a corrigir. Situações Especiais
Art. 9~' Fica o Poder Executivo~ com base nos objetivos
da correção monetária, autorizado a baixar instruções:
I - que forem necessárias à aplicação do disposto _nesta
Lei aos empreendimentos em fase de construção, implantação
ou pré-operacionais e aos bens vinculados às provisões técnicas
de sociedades seguradoras e companhias de capitalização;
II - relativas a outras situações especiais, bem Como
em relação a operações efetuadas entre pessoas jurídicas coligadas, controladoras e controladas, sob controle _comum ou
associadas por qualquer forma.
SUBSEÇÃO III
Base e Método de Correção
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Art. 11. O registro do atívo permanente da escrituração
do contribuinte deve ser mantido com observânci3.._das seguintes normas:
- --- -I - cada bem classificado como investimento deve ser
·
escriturado em subconta distinta;
_-~ --:- ?-S bens do imobilizado _devem ser agrupados em
contas d1shntas segundo sua natureza e as taxas anuais de
depreciação ou amortfzação a eles aplicáveiS; OS imóveis, OSrecursos minerais e florestais e as propriedades imateriais deverão ser registrados em subcontas separadas;
III - as aplicações de recursos em despesas do ativo
diferido devem ser registradas em subcontas distintas segundo
a natureza, os empreendimentos ou atividades a que se destinam e o prazo de amortização.
' - · - - -- Att. 12. O coiüribuinte deve manter registras que permitam identificai' os be-ns do imobilizado e determinar o ano
da sua aquiSiçãO, o valor original e os posteriores acréscimos
ao custo, reavaliações e baixas parciaiS a eles referentes.
_
§ 19 Valor original do bem é a importância em moeda
nacional pela qual a aquisiÇão tenha sido registrada na escrituração do contribuinte. Os_ valores em_ moeda estrangeira serão
convertidos à taxa de câmbio em vigor na datã. do desembaraço
aduaneito.
§ 29 O laudo que servir de base ao registro de reavaliação
de bens deve identificar os bens reavaliados pela conta em
que estão escriturados e indicar os arios da aquisição e das
modificações no seu custo original.
Art. 13. Se o registro do imobilizado não satisfiZer ao
di~posto no artigo anterior, os bens baixados serão considerados como os maiS antigos nas contas em· que eStiverem registrados.
SUBSEÇÃOV
Florestas e Direitos de sua Exploração
_Art. 14. Estão sujeitos à _correção monetáii3, il.Os térmos desta Lei:
-as florestas que se destinam ao corte para comerciahzaçao, consu~o ou industrialização;
II - os direitos contratuais de exploração de florestas
com prazo de exploração supérior a dois anos·
·'
III - as florestas destinadas à exploração 'dos respectivos
frutos;
IV- as florestas destinadas à proteção do solo e à preservação do meio ambiente.
Parágrafo úniCO. Para efeito de correção monetária consideram-s~ valor original das florestas as importâncias ef~tiva
meiJ.~e _aplicadas, em cada período, na elaboração do projeto
técm~, no preparo de terras, na aquisição de sementes no
plantio, na proteção, na vigilância~ na administração de vÍveir<;>s e flores e na abertura e conservação de caminhos de ser-

. !

VIÇOS.

SEÇÃO II
Art. 10. A correção monetária das demonstrações financeiras ( art. 49, inciso I) será procedida_com base na variação
diária do valor do BTN Fiscal, ou de outro índice que vier
a ser legalmente adotado.

Procedimentos para a Correção

............. ······················

-
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SUBSEÇÃO I
Razão Auxiliar em BTN Fiscal
Art. 15. As pessoas jurídicas Stijiit3S 1 tributação com
base no lucro real deverão manter Livro Razão Auxiliar em
BTN Fiscal, no qUal as contas sujeitas à correçã-cf-monetária
serão escritUradas, adotando-se como unidade de conta o valor
do BTN Fiscal.
§ l9 No período-base em que for iniciada a escrituração
do Razão Auxiliar em BTN Fiscal, os saldos de abertura das
contas serão determinados mediante a diViSão do saldo da
escrituração transferido_ do balanço anterior pelo valor do
BTN Fiscal no dia desse balanço.
§ 29 A escrituraçãO da movimentação das contas deverá
ser feita em partidas diárias e os lançamentos no Razão Auxiliar em BlN Fiscal poderão ser feitos, em cada conta, pelo
total dos débitos e créditos do dia.
§ 3• A pessoa jurfdica que, de acordo com o balanço
de encerramento do último período-base, possuir património
líquido com valor inferior ao equivalente a setecentos mil
BTN Fiscais, fica dispensada da escrituração diária do Livro
Razão Auxiliar em BTN Fiscal, ficando obrigada a efetuá-la
somente por ocasião do levantamento do balanço a corrigir.

SUBSEÇÃOII
Transposição dos Lançamentos da Escrituração
para o Razão Auxiliar em BTN Fiscal
Art. 16. Na transposição para o Razão Auxiliar em
BTN Fiscal dos lançamentos da escrituração do exercício da
correção, os valores registrados serão convertidos para número de BTN Fiscais mediante sua divisão pelo valor do BTN
Fiscal, observadas as seguintes normas:
I - os ajustes, baixas, liquidações ou transferências de
valores oriundos de período-base anterior serão convertidos
para número de BTN Fiscais pelo valor destes:
a) no dia do balanço do período-base anterior, quando
não houver obrigatoriedade da correção prevista no art. 5"';
b) no dia em que ocorrer qualquer um dos eventos previstos neste inciso, quando houver obrigatoriedade da correção prevista no art. 59;
II- as transferências, no- período-baSe, entre contas sujeitas à correção, serão convertidas para número de BTN
Fiscais pelo valor destes no dia do balanço do período-base
anterior;
III -os valores acrescidos às contas no exercido da correção serão covertidos para número de BTN Fiscais pelo valor
destes no dia do acréscimo;
_
IV- os ajustes, baixas, liquidações ou tntnsferª!!cias de
valores acrescidos, no exercício da correção, às contas de
investimento, serão deduzidos dos acréscimos, na ordem cro~
nológica destes, e convertid~s para nú~ero de BTN Fiscais
pelo valor destes no dia em que ocorrer qualquer um desses
eventos;
V- nos ajustes, baixas, liquidações ou transferências de
valores acrescidos, no exercício da correção, às contas do
ativo diferido, serão deduzidos dos acréscimos, na ordem cronológica destes, e convertidos para número d~ BTN Fiscais
-o
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pelq valor destes no dia em que ocorrer qualquer um desses
eventos;
VI- os ajustes. baixas, liquidações ou transferências de
valores acrescidos, no exercício da correção, às contas do
património líquido, serão deduzidos dos acréscimos, na ordem
cronológica destes, e convertidos para número de BTN Fiscais
pelo valor destes no dia em que ocorrer qualquer um desses
eventos;
. - VII- o valor de património líquido de investimento em
. coligada ou controlada transferido do período-base anterior
e as reduções desse valor, durante o exercício da correção,
pelo recebimento de lucros ou dividendos, serão convertidos
para número de BTN Fiscais pelo valor destes no dia em
que fo.rem _distribuídos;
VIII..,...-- os lucros ou dividendos, recebidos durante o período-base, de participação societária avaliada pelo custo de
aquisição, na hipótese a que se refere o art. 2~ do Decreto-lei
n9 2.072, de 20 de dezembro de 1983, serão convertidos para
número_ de BTN Fiscais pelo valor destes no dia da distribuição.
S11bseção III
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado
Art. 17. Na baixa de bens do ativo imobilizado e dos
respectivos encargos serão observadas as seguintes normas:
I - o valor do bem baixado será determinado mediante
o seguinte procedimento:
a) serão identificados o valor original (art. 12, § 1~') e
a época de aquisição do bem a ser baixado, inclusive dos_
acréscimos ao custo e reavaliações ocorridas antes do início
do período-base;
b) o valor do bem será convertido para BTN Fiscal mediante sua divisão pelo valor deste no dia da aquisição e de
cada acréscimo ao custo ou reavaliação, e o valor do bem
em BTN Fiscal será registrado como baixa no Razão Auxiliar
em BTN Fiscal;
c) a baixa na escrituração será feíta pelo valor determinado mediante a multiplicação do valor do bem em BTN
FiScal (alínea b) pelo valor deste nO dia em que a baixa for
efetuada;
d) se tiver havido, no exercício da correção, acréscimo
ao custo do bem baixado, esse acréscimo será adicionado:
1 -ao valor de baixa de que trata a alínea b, pelo_ seu
valor em BTN Fiscal; 2 - ao valor de baixa de que trata a alínea c, pelo seu
valor em cruzados_ novos determinado mediante a multiplicação de seu_ valor em BTN Fiscal (número 1) pelo valor
_ _
deste no dia em que a baixa for efetuada;
II- o valor da depreciação, amortização ou exaustão
acumulada correspondente ao bem baixado será determinado
mediante o seguinte procedimento:
a) com base na taxa anual do_ encargo e na época da
aquisição e dos acréscimos ao custo e reavaliações do bem
a ser baixado, será determinada a percentagem total da depreciação, amortização e exaustão até o balanço do período-base
anterior;
b) a percentagem de que trata- a alínea anterior será aplicada sobre o valor do bem em BTN Fiscal no balanço do períodobase anterior (item I, alínea b), e o produto será o valor
dos encargos em BTN Fiscal, a ser registrado no Razão Auxiliar em BTN Fiscal;
c) se tiver havido, no exercício da correção, dedução
de quotas de depreciação, amortização ou exaustão do bem
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baixado, os valores dessas quotas em BTN Fiscal serão aáicíonados ao determinado nos termos da alínea anterior;

d) o valor a ser baixado na escrituração sero produto
dos encargos expressos em BTN Fiscal (alínea b e c) pelo
valor do BTN Fiscal no dia em que a baixa for efetuada.
SUBSEÇÃO IV
Quotas de Depreciação, Amortização e Exaustão
Art. 18. As qu"ó-tas--de depreciação, amortização e
exaustão a serem registradas na escrituração como cUS_tO 'Ou
despesa operacional serão determin-ªdas c9m base_ no Razão
Auxiliar em BTN FisCal, observadas as seguiriteS -ri.oiiftas:
I - a quota anual em BTN Fiscal será o produto da taxa
anual de depreciação ou amortização ou da percentam de
exaustão, sobre o valor do bem em BTN Fiscal con~tante
do Razão Auxiliar em BTN Fiscal;
II- a quota anual em BTN Fiscal será _r_egi_strada na
conta do encargo do Razão Auxiliar em BTN F:I_scal, e .o
montante da quota a ser lançado na escrituração será determinado mediante a conversão da quota em BTN Fiscal para
cruzados novos:
a) pelo valor médio do BTN-FiScal. em cada ·mês se registrada em duodécimos· mensais;
b) pelo valor médio do BTN Fiscal no exercíciÕ da oorreção, se registrada por ·oc·asião do balanço de e11cerramento
do período.
§ 1• A quota anual em BTN Fiscai será ajustada proporcionalmente no caso de período-base com duração inferior
a doze meses, e de bem acrescido ao ativo, ou dele baixado,
no curso do período-base.
·-··
.
§ 29 No caso de acréscimo ao custo de bens existentes
no iníCiO do perfodo-base e de bens acrescidos ao ativo durante
o período-base, a cOnvétsão da quota em BTN Fiscal para
cruzados novos será féita nos termos da alínea a do item
II ou pelo valor m€dio do BTN Fiscal no período compreendido entre o dia do acréscimo e o dia do· balanço objeto
da correção.
·
SUBSEÇÃOV

Correção no Balanço
Art. 19. Por ocasião do levantamento do_ balanço, os
saldos corrigidos das ç...Qntas da es-crituração comercial serão
determinados mediante a conversão pàra cruzados novos dos
saldos do Razão AU:idljar em_ BTN Fiscal, com baso no valor
do BTN Fiscal no dia do balanço a coriigir.
Parágrafo único. Os saldos das c.onta;s da e§.critur_ação
serão ajustados aos saldos _ço:rrigidos, determi_nados nos t~r
mos deste artigo, mediante lançamentos nas próprias cOntas,
cuja contrapartida será debitada ou creditada à co~l?. de que
trata o item II do art .. 49, exceto a correção da conta do
capital integralizado, que será creditada à conta especial de
reserva de capital
SEÇÃO III
Tributação do Saldo Credor da Conta de Correção Monetária
Subseção I
Tributação na Realização
Art. 20. O salào ·credor da conta de .correção monetária
de que trata o item II do art. 49 será computado ~.!l ~etermi
nação do lucro real, mas o contribuinte terá opção para diferir,
com observância do disposto nesta seção, a tributação do
lucro inflacionário ffãó realizado.
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SUBSEÇÃOII
Lucro Inflacionário
Art. 21. Considera-se lucro inflacionário em cada período-base, o saldo credor da conta de correção monetária
ajustado pela diminuição das variações monetárias e das_ receitas e despesas financeiras computadas no lucro líquido do
período-base.
_
§ 19 O ajuste Será·procedido mediante a dedução, ..do
saldo credor da conta de correção monetária, de valor correspondente à diferença positiva entre a s.oma das deSpesaS financeiras com as variações monetária~ passivas e a soma. das
r"eceitas financeiras· com as variações monetáriaS ãtivas.
§ 2~ Lucro inflacionário -acumulãdo é a soma do lucro
infla."cion.ário do" período-base com o saldo de lucro inflacionário a tributar transferido do período-base anterior,.
§ 39 O lucro ínflãcionário a tributar $erá registraçl.o em
_conta especial do Livro de Apuração do Lucro Reai; e o
saldo transferido do período-base anterior será corrigido monetariamente, com base na variação do valor do BTN _fiscal
entre o dia do balanço de encerramento do período-base e
o~ dia do balanço do e"'ercício da correção.
SUBSEÇAO III
Lucro Inflacionário Realizado
Art. 22. Em cada período-base considerar-se-á realizada parte do lucro inflacionáriO. aCumulãdo ·proporcional ao
valor, realizado do mesmo período, dos bens e direitos do
ativo sujeitos à correção monetária.
§ 1• o lucro inflacionário realizado no período será calculado de ac_ord_o com.as seguintes no!ritas:
a) será determiilada a relação percentual entre o valor
dos bens e direitos do ativo sujeitos à cofreção monetária,
realizadoS no período-base, e a soma dos seguintes valores:
1 - a mé<:fta do valor contábil do ativo permanente no
início e no fim do período-base;
2-a média do saldo das demais contas dO ativo sujeitas
à correÇão monetária (art. 49, inciso I, alíneas b, c, d, e f)
no início e no fim do peiiodo-base;
b) o valor dos bens e direitos do ativo sujeitos ã-corieção
moD.efái"fa"ie3lizado no período-base será a soma dos seguintes
valores:
~~l-custo contábil dos imóveis existentes no estoque no
inídç do perlodo-base e baixados no curso deste;
2-valOr contábil, corrigido monetiariárnente até a:data
da baixa:, doS-demais bens e direitoS do ativo-Sujeftos·ã cotreção monetária baixados no curso do período-base;
:l..:..=. qiíótas ·de depreciação, aniorti.Zação e exaustão Computadas como custo ou despesa operacional do período-base;
4 -lucros ou dividendos, recebidos no período-base, de
quaisquer participações societárias registradas como investimento;
c) o montante do lucro inflacionário realizado no período-base será determinado mediante a aplicação da percentagem de que trata a alínea a sobre o lucro inflacionário acumulado (art. 21, § 2•).
§ 29 O..contribuirite que optar pelo diferimerito da tributaçao dci lucro inflacionário não realizado .deverá computar
na ·determinação do lucro real o montante do lucro inflaCio~
n.ário realizado (§ 1~) ou o yalor determinado de acordo com
o_ disposto no art. 23, e excluir no lucro líquido do período-base
omontante do lucro inflacionário do período-base (art. 21).
Art. 23. A pessoa jurídica deverá considerar realizado,
em ~da p~ríodo-base, no m_ínimo cinco por cento do lucro
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inflacionário a~cumulado, quando o valor assim determinado
resultar superior ao apurado de acordo com o § 1~ do artigo
anterior.
_
_
Parágrafo únicO. É facultado ao contribuinte considerar
realizado valor de lucro inflacionário superior ao de"termiri.ado
na forma deste artigo ou do § 19 do art. 22.
Art. 24. O-saldo do lucro inflacionário acurrlulado, de~
pois de deduzida a parte computada na determinação do lucro
real, será transferido para o período-base seguinte.
Art. 25~ - Nos casos de incorporação, fusão ou cisão total, a pessoa jurídica incoq)ótãda, fusionada ou cindida deverá
considerar integralmente realizado _o lucro inflacionário acumulado. Na cisão- paTcial, a realização será- proporcional à
parcela do ativo sujeito à correção monetáiia_que tiver sido
vertida.
Art. 26. Quando_a pessoa jurídica deixar de apresentar
declaração de rendimentos com base no lucro real, -o lucro
inflacionário acumulado será tributado, integralmente, no
exercício financeiro- em que- ócóiià- á alteração do regime
de tributação.
SEÇÃOIV
Disposições Gerais
Art. 27. A baixa de investiffierito rdevante e influente
em sociedade coligada ou controlada deve ser precedida da
correção monetária e avaliação pelo valor de patrirriónio fíquido, com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação da coligada ou controlada, levantado na data da alienação ou liquidação ou até trinta dias, no máximo, antes dessa
data.
Art. 28. Os valores que devam ser computados na determinação do lucro real de período-base futuro, registrados
no Livro de Apuração do I:-ucro Real, serão corrigidos monetariamente até o balanço_.do período-base em que ocorrer
a respectiva adição, exclusão ou compensação.
SEÇÃO V
Disposições Finais e Transitórias sobre Correção Monetária
Art. 29:- A cOireçãO monetária -de que trata esta Lei
será efetuada a partir do balanço leyªnJado em 31 de dezembro
de 1988.
Art. 30._ Para efeitO da conversão em número de BTN,
os saldos das contas sujeitã_s_ à correção monetária, existentes
em 31 de janeirO-de 1989";- serão atU3.Iizados monetariamente
tomando-se por base_ o valor çi_ª O_TN de NCz$ 6,92.
§ 1"' Ossaldosdascontassujeitasàcorreç-ãõiiiórif:táriã,
atualizados na forma deste artigo, serão convertidos em mímero de BTN mediante a s1,1a divisão pelo valor do BTN de
NCz$ 1,00.
.
.
§ 2"' OS valores acrescidos às contas sujeitas -à correção
monetária, a partir de 1~> de fevereiro até 30 de junho de
1989, serão convertidos em número de BTN mediante a sua
divisâo pelo valor do BTN vigente no mês do acréscim.o.
Art. 31. Será admitida_a, correção monetária procedida
nos balanços que serviram de base para incorporação, fusão
ou cisão efetuada entre o dia 31 de dezembro de 1988 e a
data de publicação desta lei, desde que efetuada com base
na variação do IPC.,
§ J9 Nos casos em que não tenha sido efetuada a correção monetária de que trata-este-artigo, deverão ser observados
os seguintes procedimentos, no primeiro balanço de" encerramento de período-base subseqüente à incorporação, fusão
ou cisão:
-
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a) a sociedade resultante de fusão ou a que tenha incorporado outra, efetuará a correção monetária desde o último
balanço de encerramento de período-base da sociedade fusionadã ou incorporada, anterior à fusão ou incorporação;
b) a sociedade resultante de cisão ou a que tenha absorvido parcela de património de sociedade cindida efetuará a
corteção monetária desde o último balanço de encerramento
de período-base da cindida, anterior à cisão;
_ ___ c) a sociedade cindida efetaará a correção monetária,
sobre a parcela remanescente do p3irimónio, desde o Óltimo
balanço de encerramento de período-base anterior à cisão.
· § 2~> Ã parcela de património líquido que corresponder
a resultado apurado na incorporação, fusão ou cisão somente
será corrigida monetariamente a partir da data do balanço
que serviu de base a qualquer um desses eventos.
Art. 32. Os bens e valores resgistrados em contas de
ativo permanente e patritriôilío líquido, baixados entre 31 de
dezembro de 1988 e a data de publicação desta lei, poderão
ser,_ à opção da pessoa jurídica, corrigidos monetariamente
até o mês da baixa.
§ 19 A correção monetáiiã de que trata este artigo é
obrigatória nos casos em que a baixa tenha sido efetuada
em virtude de transferência, a qualquer título dos bens e valores para o património de pessoa jurídica coligada, controladora
ou controlada, sob o mesmo controle _ou associadas por qualquer forma.
§_ 1~> A correção monetária de que trata este artigo será
efetuada, tomando-se por base o valor do BTN vigente no
mês da baixa.
CAPÍTULO Ili
Normas sobre Tributação das Pessoas Jurídicas
SEÇÃO I.
Imposto de Renda
Art. 33. A base de cálculo do imposto de renda das
pessoas jurídicas será convertida em BTN Fiscal, mediante
a divisão do valor do lucro real, presumido ou arbitrado,
pelo valor do BTN Fiscal do dia de encerramento do perfodobase de sua apuração.
Parágrafo único. Nos casos de incorporação, fusão ou
cisão, a base de cálculo do impostoderenda será convertida
em BTN Fiscal, mediatne a divisão do valor do lucro real,
pelo valor do BTN Fiscal, mediante a divsão do vcilor do
lucro real, pelo valor do BTN Fiscal na data do balanço que
servir de base à apuração do referido lucro.
_
Art. 34. O valor do imposto será expresso em BTN
Fiscal, calculado mediante a multiplicação da base de cálculo,
convertida em BTN Fiscal nos termos do artigo anterior, pela
. alíquota aplicável.
Art. 35. O i~posto de renda d;;ts pessoas jurídicas, calculado segundo o disposto no artigo anterior, será pago em
parcelas mensais sob a forma de antecipações, duodécimos
ou quotas.
Parágrafo único. As parcelas a que se refere este artigo
~erão determinadas e recolhidas segundo o disposto nos arts.
29 a 79 do Decreto-Lei n~ 2.354, de 24 de agosto de 1987
e no Decreto-Lei n~> 2.426, de 7 de abril de 1988, estabelecendo-se que as referências feitas à OTN, nessa legislação,
ficam substituídas para BTN Fiscal.
Art. 36. A base de cálculo, o valor do imposto e o
de cada antecipação, duodécimo ou quota serão expressos
em BTN Fiscal até a segunda casa decimal, quando resultarem
fracionários, abandonando-se as demais.
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§ 1"' O valor de cada antecipação, duodécimo ou quota
não será inferior a cinqüentã BTN Fiscal e o imposto de valor
inferior a- cem BTN Fiscal será pago de uma só vez, até o
último dia útil do mês fixado para a apresentação da declaração
de rendimentos.
§ 2' É facultado à pessoas jurídica antecipar, total ou
parcialmente, o pagamento dos duodécimos ou quotas desde
que o pagamento seja feito a partir dodia seguinte ao do
encerramento do período-base.
Art. 37. O valor em cruzados novos do_ imposto e de
cada antecipação, duodécimo ou quota será determinado mediante a multiplicação de seu valor, expresso em BTN Fiscal,
pelo valor deste na data do pagamento.
Art. 38. (Vetado)
Art. 39. A partir do exercício financeiro de 1990~ o
adicional de que trata o art. 25 da Lei N 7A50, de 23 de
dezembro de 1985, incidirá_ sobr_e a parcela do lucro real ou
arbitrado que exceder a _cento e cinqüenta mil BTN Fiscal,
às seguintes_ alíquotas:

I - cinco por cento sobre a parcela do lucro real ou arbitrado que exceder a cento e cinqüenta mil BTN Fiscal, até
~rezentos mil BTN Fiscal;
II- dez por cento sob_re__a_ parcela do lucro real ou arbitrado que exceder a trezentos mil BTN Fiscal.
§ 1" A alíquota de que trata o inciso I deste artigo será
de dez por cento e a de que trata o inciso II será de quinze
por·cento, para os bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econôrtlicas, sacie-·
dades de crédito, financiamento e investimento;· SoCiedade
de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras
de títulos e valores mobiliário_s e empresas de arrendamento
mercantil.
§ 2~ O valor do adiçio_o_al previsto neste artigo será recolhido integralmente como receita da União, não sendo permitidas quaisquer deduções.
§ 39 Os limites de que trata este artigo sei'ão l'eduzidos
proporcionalmente, quando o nú_mero de meses do períodobase for"inferior a doze._
Art. 40. A contrapartida da reavaliação de bens somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ffSdliS~quan
do ocorrer a efetiva re3.lização do bem que tiver sido objeto
da reavaliação.
___ __ __ __
__
Art. 41. Os limites da receita bruta previstos para tributação pelo lucro presumido (Lei n'6.468, art. 1') e para isenção
das microempresas (Lei n"7.256, art. 2"') passarri ase expressar,
em BTN, por setecentos mil BTN e setenta mil BTN, respectivamente.
Parágrafo únicó. Os limite-s da receita bruta serão calculados tomando-se por base as receitas mensais, divididas pelos
valores do BTN vigente nos respectivos nieS"ês.
-

SEÇÃO II
Contribuição Social
Art. 42. A contribuição social de que trata a Lei no:>
7.689, de 15 de dezembro de 1988, será convertida-em BTN
Fiscal, mediante a diviSã(f-de seu valor em cruzados novos
pelo valor do BTN Fiscal no dia do encerramento do períodobase de sua apuração.
§ 1' (Vetado).
§ zo Nenhuma parcela da contribuição social, exceto
parcela única, será inferior ao valor de ci_nqüenta BTN Fiscal.
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§ 39 -0 valor em cruzados novos d~ cada parcela da
contribuição social será determinado mediante a multiplicação
de seu valor~ expresso em BTN Fiscal, pelo valor do BTN
Fiscal no dia do pagamento.
§ 4~> O valor da reserva de reavaliação, baixado durante
o período-base, cuja contrapartida não tenha sido computada
no _resultado do exercício, deverá ser adicionado ao lucro
líquido para determinação da base de cálculo da contribuição
social.
SEÇÃO III
Imposto sobre o Lucro Líquido
Art. 43. -0 imposto de renda na fonte a que se refere
o art. 35 da Lei n' 7.713, de 22 de dezembro de 1988, será
convertido em BTN Fiscal, pelo valor deste no dia do encerramento do período-base e deverá ser pago até o _último dia
útil do quarto mês subseqüente ao-ao encerramento-_âo perfo:..
do-base.
Parágr~fo único.
O valor em cruzados novos do imposto
será determinado mediante multiplicação de seu valor, expresso em BTN Fiscal, pelo valor do BTN Fiscal do dia do pagamento".

SEÇÃOIV
Dedução da Atualização Monetária
Art. 44. A atualização monetária dos duodécimos ou
quotas do imposto de renda, das prestações da contribuição
social e do imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido
somente poderá ser deduzida na determinação do lucro real
se o duodécimo, a quota, a prestação ou o imposto na fonte
for pago até a data do vencimento.
CAPÍTULO IV
-Normas sobre a Tributação das Pessoas Físicas

~-

Art. 45. A partir de 1' de julho de 1989, ós dispositivos
a segiifr- enumerados da Lei n9 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, passam a vigorai conl a seguinte redação:
I - os incisos XV e XVIII do art. 6':
HXV- os rendimentos provenientes de aposentadoria
e pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, até o valor
equivalente a treZentos e cinqüe-nta BTN, a partir do
mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco
anos de idade, sem prejuízo da dedução da parcela isenta
prevista no art. 25 desta lei;
XVIII- a correção monetária de investimentos, calculada aos mesmos índices aprovados para os Bónus do
Tesouro Nacional - BTN, e desde que seu pagamento
au crédito ocorra em intervalos não infeiiores a trinta
dias;"
II - o inciso II e o § 7' do art. 14:
"II - a quantia equivalente a trinta BTN por dependente, no mês, até ó limite de cinco dependentes;
§ 7~ No caso do parágrafo anterior, a fõilte pagadora
poderá fixar um piazó para -a entrega dO comprovante
ou da indicação, com vistas ã: ser efetuada a dedução
no próprio mês: após esse prazo, a dedução poderá ser
_._:feita no mês seguinte,. pelo valor corrigido monetariak
men·te com _9~se na variação do B1N ocorrida entre o
__ ~_ês do_ pagamento e o mês da dedução."
III- o caput do art. 17 e seus§§ 1' e 4':
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"Art. 17. O valor de aquisição-· de cada bem ou direito, expresso em cruzados novos, apurado de acordo com
o artigo anteriói,- deverá ser corrigido monetariamente,
da seguinte forma:
a) utilizando-se a variação da OTN, da data do pagamento até janeiro de 1989; _
b) utilizando-se a variação do BTN, a partir de fevereiro de 1989.
§ 19 Na falta de documento que comprove a data
do pagamento, no caso de bens e direitos adquiridos até
31 de dezernbro de 1988, a conversão poderá ser feita
pelo valor da OTN no mês de dezembro do ano em que
este tiver constado pela primeira vez na declaração de
bens.
§ 49 No caso de aquisição com pagamento- parcelado,
a correção monetária -será efetivada em relação a cada
parcela."

IV- os§§ 2', 3•, 49 , 5•, 6• e 8' do art. 24:
"§ 29 A diferença de imposto apurada mensalmente
será convertida em número de BTN mediante sua divis-ão
pelo valor do BTN vigente no mês a que correspdnder
a diferença.
-§ 39 Resultando fração na -a-puniÇão dO número de
BTN, considerar-se-ão as duas primeiraS- Cã.sas decimais,
desprezando-se as outras.
§ 49 A soma das diferenças, em BTN, apuradas em
cada um dos meses do ano, corresponderá ao imposto
·
a pagar.
- § 59 o imposto a pagar poderá ser recolhido em até
seis quotas iguais, mensais e suéessiVas; obserVado o seguinte:
a) nenhuma quota será inferior a trinta e cinco BTN
e o imposto de valor inferior a seténta BTN será pago'
de uma só vez·
--- -- ·
b) a primei;a quõta oU quota única será -pitga rm mês
de abril do ano subseqüente ao da percepção dos rendimentos;
e) as quotas vencerão no último dia útil de cada mês;
d) fica facultado ao contribuinte antecipar, total ou
~cialmente, o pagamento do iJ!!EOSto ou das quotas.
§ 6' O número deJHN de que trata este artigo será
reconvertido em moeda nacional pelo valor do BTN no
mês do pagamento do imposto ou quota.
§ 89 O valor das aplicações, contribuições e doações
de que trata o parágrafo anterior será convertido em
número de BTN pelo valor destes no mês em que os
desembolsos forem efetuados. "_
V - 0 art. 25:
"Art. 25. O impostO--Sefá C"alculadO o~servado o seguinte:
I - se o rendimento mensal for de até 1.400 BTN,
será deduzida uma parcela correspondente a 420 BTN
e sobre o saldo remanescente incidirá a alíquota de 10%;
ll -se o rendimento-mensal for superior ã 1.400 BTN,
será deduzida uma parcela correspondente a 1.008 BTN
e sobre o saldo remanescente incidirá a alíquota de 25%.
Parágrafo tíD.íco.--·-o V.3lor do BTN a ser COnsiderado
para efeito dos incisos I e II é o Vigente -no mês em
que os rendimentos forem percebidos."
VI -O § 2• do art. 28:
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"§ 2"' As pessoas físicas oil jurídicas que deixarem
de fornecer aos beneficiários, dentro do prazo, ou fornecerem com inexatidão, o doCumento a que se refere este
artigo, fiCarão sujeitas ao pagamento de multa de trinta
~ ci~co BTN por documento."
VII- A alínea c do§ 1' do art. 35:
"c) exclus_ão do valor, corrigido monetariamente, das
prOvisõeS adicionadas, na forma da alínea a, que tenham
sido baixadas no curso do perfodo-base, utilizando-se a
variação do BTN Fiscal."
VIII- O art. 45 e seu§ 1':
"Art. 45. O contribuinte, pessoa física que possUir
mais de uma conta de caderneta de poupança, inclusive
do tipo pecúlio, fiCa obrigado ao recolhimento mensal
do imposto, à alíquota de vinte e cinco por cento, quando
a soma dos rendimentos reais de todas as cadernetas ultrapassar o valor correspondente a quatrocentos e vinte BTN
vigente para o mês.
§ 1' Poderá ser deduzida do total percebido a parcela
dos rendimentos reais correspondente ao valor de quatrocentos e vinte BTN vigente para_ o mês."
IX- O art. 53: ·
"Art. 53. Os juros e as multas serão calculadas sobre
o imposto ou quota, observado o seguinte:
a) quando expresso em BTN serão convertidos em cruzados novos pelo valor do BTN no mês do pagamento;
b) quando expresso em BTN Fiscal, serão convertidos
eni cruzados novos pelo valor do BTN Fiscal no dia do
-- ·pagamentO."
·
·

· Art. 46. A partir de 1' de julho de 1989, o parágrafo
único do art. 30 da Lei n' 7.738, de 9 de março de 1989,
passará _a vigorar com a seguinte alteração:
"Parágrafo úriico. Quando o titular da conta for pessoa física, o imposto de renda na fonte "iricidirá sobre
o valor dos juros creditados ou pagos que exceder ao
limite mensal de 420 BTN."

CAPÍTULO V
Normas sobre a Tributação de Aplicações Financeiras
Art. 47. O rendimento real produzido por quaisquer
aplicações financeiras de renda fixa, auferido por qualquer
beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, fica Sujeito à
incidência do imposto de renda na fonte às seguintes alíquotas
de acordo com a condição do beneficiário e o prazo da operação:
··
-- ·
I - beneficiário identificado:
a) 35%, quando o prazo da operação for inferior a trinta
··
·
dias; - ·
b) 30%, quando o prãZo da operação for igual ou superior
a trinta dias e inferior ã sesSenta dias;
c) 25%, quando o prazo da operação for igual ou superior
a sessenta-dias;
II -beneficiário não identificado:
a) 50%, quando o prazo da operação for inferior a trinta

dias;
b) 40%, quando o prazo da operação for igual ou superior
a trinta dias e inferior a sessenta dias;

3918 Sexta-feira 28

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II)

c) 35%, quando o prazo da operação for igual ou superior
a sessenta dias.
§ 1• O disposto neste artigo aplica-se, também, às ope-

rações de financiamento realizadas em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas.
§ 2~ O beneficiário será considerado identificado quando a operação:
·
a) atender as condições do art. 2•, I e II da Lei n• 7.751,
de 14 de abril de 1989, qualquer que seja o beneficiário do
rendimento; ou
b) tiver por objeto título ou aplicação intranSferível, com
identificação das partes envolvidas e desde que o resgate se
processe de conformidade com o disposto no art. 2_~', II, da
Lei n• 7.751.
Art. 48. As disposições do artigo anterior riáO- abrangem:
I - as aplicações em fuitdos de curto prazo, que serão
tributadas às seguintes alíquotas, incidentes sobre os valores
brutos apropriados diaria"inente aos quotistas:
a) dois e meio por Cento, quando o fundo for constituído
exclusivamente por quotas nominativas não endossáveis;
b) cinco por cento, nos demais casos;
II - as operações financeiras iniciadas e encerradas no
mesmo dia, tributadas às seguintes alíquotas, aplícáveis Sobre
o rendimento bruto:
a) quarenta por cento, quando o beneficiári_o se "idenM
tificar;
b) cinqüenta por cento, quaildo o beneficiário não se
identificãr;
-- - -- III - os rendimentOs creditados ou pagos sobre saldos
de depósitos mantidos em cadernetas de poupança, tributados
de conformidade com as disposições do art. 30 da Lei n• 7.738.
Parágrafo único~ Na situação de que trata o inciso II,
serão adicionados ao valor da cessão ou liquidação, para compor a base de cálculo do imposto de renda na fonte, os rendimentos periódicos recebidos pelo cedente, líquidos de imposto, atualizados monetariamente da data do crédito ou pagamento até a data da cessão ou liquidação.
_, ____ _
Art. 49. Para fins de legislação do imposto de renda,
considera-se operação de curto prazo a aplicação de renda
fixa de prazo inferior a trióta dias, contado da data da aquisição
do título ou realização da aplicaçáo até a data da cessão ou
liquidação.
Art. 50. Considera-se rendimento real, para fins de impostode renda na fonte, o valor correspondente à diferença
positiva entre o valor da cessão, liquidaçãoou resgate do
título ou aplicação e o valor de aquisiçãO colrigido monetariamenfe da data do início até a data da cessão, liquidação
ou resgate.
Parágrafo único. Na d~t~rm_inação__do r~n~imento real
serão adicionados ao valor de cessão ou li_quidação, os rendiM
mentes periódicos e quaisquer outros rendimentos~ pagos ou
creditados ao cedente e não submetidos à incidência do imposto de renda na fonte, corrigidos monetariamente na data do_
pagamento ou crédito até a data da cessãQ. ou liquidação.
Art. 51. O imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras de renda fixa será considerado:
I -antecipação do devido na declaração, quando o beneficiáriO for pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - redução do devido na declaração anual de ajuste
(Lei n' 7.713, art. 24), podendo o contribuinte pessoa física
optar por considerá-lo como devido exclusivamente na fonte;
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III -devido exclusivamente na fonte nos demais casos.
único. O imposto de renda retido na fonte
sobre rendimentos decorrentes de operações financeiras iniciadas e encerradas no mesmo dia, quando o beneficiário for
pessoa física; será devida exclusivamente n·a f~Hite. Art. 52. Fica dispensada a retenção.do Imposto de renda na fonte, desde que atendidas as condições estabelecidas
no art. 2•, I a III, da Lei n' 7.751, quando:
-~Parágrafo

-__ I -:-:- na situa-ção prevista no art. 47, I, o beneficiário
çiO rendimeõtO foi" pessoa Jurídica tributada com base no lucro
real;
II - na situação prevista no art. 48, II, a, o vendedor
for instituição financeira, sociedade de arrendamento mercantil sociedade corretora de _títulos e_ valores mobiliários ou
so~iedade distritmldora de_ títulos e valores mobiliários.
Art. 53.. O fmposto de tenda na fonte sobre rendimentos em aplicações de renda fixa será retidO:
I - pela fonte pagadora:
a) em relação às_ operações de financiamento realizadas
em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros. e assemelhadas, na liquidação;
b) nos demais casos, exceto em relação à~aplicações de
fundos de curto prazo, na data da cessão, liquidação ou resgate
do título ou aplicação;
·
II - pelo administrador do fundo de curto prazo, no
ato da apropriação diária do rendimento bruto ao quotista.
Art. 54. A responsabilidade pela retenção do imposto
na fOnte incidente na cessão, liquidação ou resgate do título
ou a'plicação de renda fixa cabe:.
I - ao emitente ou aceitante, no resgate, amortização
ou conversão;
I I - ao cedente, quando pessoa jurídica;
III - ao cessionário, pessoa jurídica quando o cedente
_for pessoa física;
IV- ao cessionário instituição financeira,- quarido o cedente não o for.
_
_
Art. 55~ Ficam sujeitas ao pagamento do imposto de
renda, à alíquota de vinte e cinco por cento, a pessoa física
e ,a pessoa jurídica não tributada com base no lucro real,
inclusive isenta, que auferir ganhos líquidos nas operações
realizadas nas bolsas de valofes, de mercadorias, de futuros
e assemelhadas, ressalvado, em relação à pessoa física, o disposio no art. 22, II, da Lei n' 7.713.
§ 1• Considera-se ganho líquido o resultado positivo auferido nas operações ou contratos liquidados em cada mês,
admitida a dedução dos custos e de_spesas efetivamente incorridos, necessários à realização das operações.
§ 2' O ganho líquido será constituído:
a) no caso_ dos mercados à vista, pela diferença positiva
entre o :valor da transmissão do ativo e o seu custo de aquisição
corrigido monetariamente;
b) no caso do mercado de opções:
1) nas operações tendo por objeto a opção, a diferença
positiva apurada entre o valor das posições encerradas ou
Iiãõ exercidas até o vencimento da opção, admitida a correção
monetária do custo de aquisiçãO;
-· 2) nas operações de exercício, a diferença positiva apurada entre o valor da_ venda à_ vista ou o preço médio à vista
Da data do exercício e o preço fixado para o exercício, ou
a diferença positiva entre o Preço do exercício acresCido do
prêmio e o custo de aquisição corrigido monetariamente, se
for o caso;-
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c) no caso dos mercados a termo, a diferença poSitiva
apurada entre o valor da venda à vista ou o preço médio
à vista na data da liquidação- do contrato a termo e o preço
neste estabelecido;
d) no caso dos mercados futuros, o resultado líquido positivo dos ajustes diários apurados no período.
§ 3"' Se o contribuinte apurar resultado negativo no mês
será admitida sua apropriação nos meses subseqüentes; corri-gido monetariamente.
_
§ 4' O imposto deverá ser pago até o último dia útil
da primeira quinzena do mês subseqüente àquele em que
for auferido o ganho líquido.
§ 59 OpcionalÍnente, o contribuinte pessoa fíSica pOderá
pagar o iinposto anualmente, observado o disposto nos §§
1' a 6' do art. 24 da Lei n' 7.713.
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ddiõTtiva de debêntures CoM pfevisão de pagâ.me.ntoS. periódicos de rendimentos;
II- âs operações não comprornissadas que tiverem por
objeto debêntures com previsão de pagamentos períodicos
de rendiiÍl.entos, independentemente da data de aquisição,
que forem liquidadas a partir de 19 de julho de 1989;
III- aos ganhos líquidos auferidos em operações enquadradas no art. 55, apurados a partir de P ae-TUlho de 1989.
IV- em relação âs pessoãs jurídicas nã_o tributadas com
base no lucro real e às isentas, aos ganhos líquidos auferidos
e apurados a partir de 1" de janeiro de 1990.
§ 19 Na situação de que trata o inciso II, deste artigo
a correção monetária do va1or de compra da debênture adq uirida até 31 de janeiro de 1989 será procedida:
a) até janeiro de 1989, considerando-se o valor da OTN
fiscal de NCz$ 6,92;
b) com base na variação do BTN nos meses de fevereiro
§ 69 O disposto -no parágrafo anterior não se aplica aos
a junho de 1989; inclusive;
fundos em condomínio e clubes de investimento.
c) com base na evolução do valor do BTN fiscal a partir
§ 7" O Poder Executivo poderá baixar normas para
apuração e demonstração dos ganhos líquidos, bem como au- de~ 1' de julho de 1989.
§ 29 Quando a debênture tiver sido adquirida após 31
torizar a compensação de perdas entre dois ou mais mercados
ou modalidades operacionais, previstos neste arug·o: ·-------- -- ·de janeiro de 1989, a torreção nionetária do valor de aquisiÇão
§ 89 A pessoa jurídica tributada com base no lucro pre- observará:
a)a variação "prorata" do BTN a data de aquisição até
sumido ou arbitrado adicionará, à base de cálculo do imposto
correspondente âs suas atividades operacionais, o resultado o término do mês em que foi procedida;
b)a variação do BTN nos meses seguintes ao de aquisição
positivo decorrente da sorna algébrica dos resultados mensais
auferidos, durante o perfodo-base nas operações de que trata até junho de 1989, iilclusive;
este artigo.
- -- c)a evolução _do valor do BTN Fiscal a partir de V de
~
§ 99 O impostO de que trata este artigO, pago pela pes- julho de 1989;
-- ·
soa iurídica, será considerado:
- § 39 É facultado ao beneficiário do rendimento produ·
zido por debênture enquadrada nas disposições dos §§ 19 e
a) antecipação do devido na declaração, no caso de pessoa
jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado; 2~ optai- pela tributação dos rendimentos produzidos até o
b) devido exclusivamente na fonte, no caso de pessoa perfodo de fluência de rendimentos periódicos iniciado na
-jurídica isenta.
vigência da Medida Provisória n' 68, de 14 de junho de 1989,
aplicáVel aos períodos respectivos.
Art. 56. As deduções de despesas, bem como a com- na forma da legislação
.
pensação de perdas previstas no artigo anteriOr, Setão admitidas exclusivamente para as operações realizadas nos mercaCAPÍTULO VI
dos organizados, geridos ou sob a resposabilidade de instituiAtualizaÇão Moiletária de Débitos Fiscais
ção credenciada pelo Po'der Executivo e com objetivos semeArt. 61. Os débitos de qualquer natureza para com a
lhantes aos das bolsas de valores, de mercadorias ou de futuFazenda Nacional e os decorrentes de contribuições arrecaros.
dadas pela União, ·quando não pagos até a data do seu vencimento, serão atualizados monetaríamente, a partir" de l\' de
Art. 57. O coD.tribuinte pessoa física poderá deduzir
da base de cálculo do imposto, de que trata o art. 55, em
julho de 1989, na forma deste artigo.
§ 19 A atualização monetária será efetüada mediante
cada mês, parcela equivalente a quatrocentos e vinte BTN.
Parágrafo único. O disposto neste artigo nãO se aplica
a_ riiultiplica do valai' do débito em cruzados novos, na data
aos fundos em condomínios Ou clubes de investimento.
do vencimento pelo coeficiente obtido com a divisão do valor
Art. 58. A ·atualização monetária Para a -determinação
do BTN Fiscal do dia do efetivO pagamentô pelo- vafOT do
BTN-·Fiscal do dia em que o débito deveria ter sido pago.
do rendimento real de que trata o art. 50, bem como para
a.correção de custos de aquisição J"revis.ta no art. 55, § 29,
§ 2" Os débitos vencidos até 30 de junho de 1989 serão
será realizada com- base em índice de evolução do valor do
atualizados até essa data com base na legislação vigente e,
BTN Fiscal, e atualização monetária de valores no art. 55,
a partir de 1' de julho de 1989, pelo coeficiente obtido com
§ 39 , com base na evolução do valor mensal do BTN.
a divisão do valor do BTN Fiscal do dia do pagamento pelo
Art. 59. Ficam excluídos da incidência do Imposto de
valor do BTN de NCz$ 1,2966.
Renda na fonte os juros produzidos por letra hipotecária emi§ 3" Para fínS de cobrança, o va1or dos débitos de que
trata este artigo, não expressOS em BTN ou BTN Fiscal, pode- .
tida sob as formas exclusivamente escriturai ou nominativa
não transferível por endosso, quando percebidos por entidades
rá ser covertido em BTN Fiscal, de acordo com os seguintes
critérios:
de previdência privada e desde que o título tenha permanecido
a) os débitos vencidos até janeifo de 1989, expressos em
sob propriedade da beneficiária, iriitérruptamente, do início
até o término do período de fluência dos juros.
OTN, multiplicando-se o valor por NCz$ 6,17;
Art. 60. As disposições dos arts. 47 a 59 desta Lei são
b) os débitos vencidos até janeii'o' de 1989, expressos
aplicáveis:
em cruzados, convertidos em OTN pe:lo vàlor desta no mês
I-às operações de renda fixa-iniciada a partir de 19 de
do vencimento, multiplicando-se o valor em OTN por NCz$
junho de 1989, exceto quando envolveram a compra e venda,
6,17;
·-
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I I - do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF, no te_rceiro dia subseqüente àquele que tiver ocorrido
o fato gerador, reSsalvado o disposto no art. 70;
liT- do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio
divididos pelo valor do BTN Fiscal na data do vencimento.
e Seguro e sobre Operações relativas a Títulos e Valores,
Art. 62. Os débitos que forem objetos de parcelamento Mobiliários- IOF:
serão consolidados na data de concessão deste e expresso
a) no terceiro dia do mês subseqüente- ao da ocorrência
em quantidade de BTN Fiscal.
. _ _
. do fato gerador, no caso de operações com ouro, ativo finan§ 1"' O valor do débito consolidados, expresso em númeceiro;
ro de BTN Fiscal será dividido pelo número de parcelas menb) no terceiro dia subseqüente ãqõ:ele em que oconer
sais concedidas.
a cobrança ou _o registro contábil do imposto, nos demais
§ 2"' O valor de cada parcela mensal, por -o"Casião do
casos;
pagamento, será acrescido de juros na forma d_a_legislação
· . IV --,- da Contribuição sobre o Açúcar e o Álcool de que
pertinente.
tratam os Decretos-Leis n<:>s 3_08, de 28 de fevereiro de 1967
§ 311 Para efeito de pagamento, o valor em cruzados
e 1.712, de 24 de novembro de 1979, e do adicional previsto
novos de ca._da parcela mensal será determinado mediante a no Decreto-Lei o• 1.952, de 15 de julho de 1982, no nono
multiplicação de seu valor, expresso em número de BTN Fis- dia do mê_s subseqüente ao da sua incidência;
cal, pelo valor deste no dia do pagamento.
V- das contribuições para o Fundo de Investimento SoArt. 63. No caso de parcelamento concedido adminis- cial - Finsocial, para o Programa de Integração Social trativamente, 'até 30 de junho de 1989, o saldo devedor será PIS e para o Programa de Formação do Pa_trimónio d_o Serviexpresso em BTN Fiscal_ medi~nte a divisão do seu y~lor, dor Público - Pasep, no terceiro dia do mês subseqüente
atualizado monetariamente, pelo valor do BTN nesse mês ao do fato gerador;
de junho.
VI- dos demais tributos e co.ntribuições de competência
Art. 64. Os débitos_ de. qualquer natureza para com a da União, não referidos nesta lei, na data dos respectivos
Fazenda Nacional, bem como os decorrentes de contribuições vencimentos.
arrecadadas pela União,-serri preJuízo da respectiva liquidez
§ 1<:> A conversão do vafor do impost-o ou da contd:e certeza, poderão ser inscritos como Dívida Ativa da União, buição será feita m~diante p. divisão do valor devido_ pelo
_
pelo valor expresso em BTN Fiscal.
valor da BTN Fiscal nas datas fixadas neste artigo.
§ l!> Os débitos de que trata este artigo, que forem obje§ 29 O valor em cruzados novos do imposto ou da cont:dto de parcelamento, serão consolidados na data de sua conces- buição será determinado mediante a multiplicaç_ão de seu
são e expressos em quantidade de BTN ou BTN Fiscal, apli- valor, expresso em BTN Fiscal, pelo valor deste na data do
cando-se-lhes no que couber, o disposto no artigo anterior.
pagamento.
Art. 68. .os impostos -e contribuições recolhidos nos
§ 2• O encargo referido no art. 1• <\o Decreto-Lei n•
1.025, de 21 de outubro de 1969, modificado pelo art. 3• prazos do artigo anterior não estão sujeitos à atualização modo Decreto-Lei n' 1.569, de 8 de agosto de 1977, e art. 3• netária.
Art. 69. Ficará sujeito exclusivamente à atualização
do Decreto-Lei n• 1.645, de 11 de dezembro de 1984, será
calculado sobre o montante do déb_ito, inclusive multas, atuali- mOili!tária, na forma do art. 67, o recolhimento que vier à
ser efetuado nos seguintes prazos:
zado monetariamente e acrescido de juros e multa de mora.
1-IPl:
Art. 65. No caso de lançamento de ofício, a bã:Se de
a) até o décimo dia Stibseqüente à quirizena em que ocorcálculo, o imposto, as contribuiçõe$ arrecadadas pela União
e os acréscimos legais poderão ser expressos em BTN_ Fiscal. rerem os fatos geradores, no caso de saídas de mercadorias
Parágrafo único. O-Ministro da Fazenda poderá dispen- para a mesma região geoeconómica, relativas aos produtos
sar a constituição de créditos tributários, a inscrição ou ajuita- classificados nos códigos 2402.20.9900 e 2402.0399;
b) até o vigéssimo dia subseqüente a quinzena em_ que
mento, bem assim determinar o cancelamento, de débito de
qualquei natureza para com a Fazenda Nacional, observados ocorrerem os fatos geradores, no caso de saídas de mercadorias para fora da região geoeconômica, relativas aos produos critérios de custos de administração e cobrança.
Art. 66. As penalidades previstas na legislação tribu- tos classificados nos códigos 2402.20.9900 e 2402.90.0399;
c) até o último dia da quinzena subseqüente àquela em
tária, expre-ssas em: crüiãdos_novos, serão convertidas em BTN
que ócorrerem os fato's geradores, no caso dos produtos classiFiscal.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, ficados nas posições 2202 e 2203, 4302 a 4304, da Tipí, exceos valores serão atualizad_os monetariarn,eq.te, a partii-de feve- tuando-se os códigos 2202.10.0100 e 2203.00.0202;
d) até o trigéssimo dia subseqüente à quinzena em que
reiro de 1989 até junho de 1989, e divididos pelo valor de
ocorrerem- os fatos geradores, no caso dos produtos classifiBTN nesse mês de junho.
cados na posição 8703, excetuadas as ambulâncias;
CAPÍTULO VII
e) até o quadragéssimo quinto dia subseqüente à quinzena em que tiverem ocorrido os fatos geradores, no caso
Pagamento de Tributos e Contribuições Diversas
dos demais produtos;
Art. 67. Em relação aos fatos geradores que vierem
ll-IRRF:
a ocorrer a partir de 1• de julho de 1989, far-se-á a conversão
a) até o décimo dia da quinzena subseqüente àquela em
que tiverem ocorrido os fatos geradores;
em B1N Fiscal do valor:
b) na data da remessa ao exterior, no caso de rendimentos
I - do Imposto sobre Produtos_lndustrializados- !PI,
no nono dia da quinzena subseqüente àquele em que tiver de residentes ou domiciliados no exterior, quando a remessa
ocorrer antes do prazo previsto na alínea anterior;
_2_corrido o fato gerador;
c) os débitos vencidos após janeiro de 1989 e até 30 de
junho de 1989 dividindo-se o valor em cruzados n<?yos pelo
valor do BTN no mês do vemc_i_mento;
d) os débitos vencidos após 30 de junho de 1989 serão
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§ 39 O repãssê_terá efeito libÚatório ao Tesouro NacioUI-IOF:
nal, no momento da sua efetivação junto à instituição finana) até o último dia útil da primeira quinZena --do mês
ceira, ressalvado o disposto nos §§ 59 e 69
subseqüente ao da Ocorrência do fato gerador, no caso de
§ 49 A instituição financeira é responsável pelo pagaoperações com ouro, ativo financeiro;
b) até o último dia útil da semana subseqüente àCfuela- mento ao_contribuinte pelo valor do BTN na data da quitação,
assumindo o ônus financeiro da variação monetáría entre a
em que ocorrer a cobrança ou o registro contá bit do imposto,
data do repasse e a do efetivo pagamento.
nos demais casos;
§ 5~ Decorridos cento e oitenta dias do repasse dos reIV- Contribuições:
cursos financeiros, sem que o_ contribuinte tenha recebido
a) para o Finsocial, até o dia quinze do mês subs.eqüente
a restituição, a instituição financeira devolverá ao TesQurO
ao de ocorrência do fato gerador;
b) para o PIS e o Pasep, até o dia dez do terceiro mês
Nacional a importância correspondente, devidamente corrisubseqüente ao da ocorrência do fato gerador, exceção feita= gida pela variação do BTN Fiscal verificada no período.
às modalidades especiais (Decreto-Lei n' 2.445, arts. 7• e 8•),
§ 6~ OCorrendo a devolução prevista no-parágrafo antecujo prazo será o dia quinze do mês subseqüente ao de ocorrior, o contríbuinte receberá o valor da restituição diretamente
----- :__-----~----- do Tespt,tro N:aci_onal.
rência do fato gerador;
~ _,_
___
_
__ _
Art. 73. Excepcionalmente, as restituições-poderão _ser
c) sobre o Açúcar e o Álcool e respectivo adiclonal, até
efetuadas mediante a emiSSão- de cheque ou ordem bancária
o último dia útil do mês subseqüente ao da ocorrência do
fato gerador.
a favor do contribuinte.
Art. 70. O imposto de renda retido na fonte, previsto
CAPÍTULO X
no art. 2•, § 1', do Decreto-Lei n• 2.397, de 21 de dezembro
Multas e Juros de Mora
de 1987, será recolhido até o último dia útil do quarto més
Art. 74. Os tributos e contribuições administrados pelo
subseqüente ao do encerramentO do período-base.
Minfstério da Fazenda, que não forem pagos até a data do
§ 1~ No caso de encerramento de atividades, o imposto
vencimento, ficarão sujeitOs -à multa de mora de vinte por
será pago até o décimo dia seguinte ao- da extinção da socie~
cento e a juroS de mora na forma da legislação pertinente,
dade civil.
calculados sobre o valor do tributo ou contribuição corrigído
§ 2~ O valor do imposto será convertido em BTN Fiscal
monetariamente.
pelo valor deste no dia do encerramento do período-base.
§ 19 A multa de mora será reduzida a dez por cento,
§ 3~ O valor em cruzados novos do impOsto será deterquando
o débito for pago até o último dia útil do mês subse~
_
minado na forma do § 2• do art. 67.
§ 4~ É facultativo ao contribuinte antecipar, total ou qüente àquele em que deveria ter sido pago.
CAPÍTULO XI
parcialmente, o pagamento do imposto.
Correção
das
Obrigações Contratuais
CAPÍTULO VIII
Capitalização de Lucros
Art. 75. As obrigações que vencerem a partir da data
Art. 71. A incorporação ao capital de lucros apurados da publicação desta Lei, decorrentes de contratos celebrados
da OTN
pela pessoa jurídica, correspondentes a beneficiários residen- até 15 de janeiro de 1989, vinculados à variação
9
9
tes ou domiciliados no exterior, poderá ser efetuada sem a aos quais não se aplique o disposto no art. 1 da Lei n 7.774,
incidência do imposto de que trata o art. 97 do Decreto-Lei de 8 de junho de 1989, serão atualizadas:
~ a) até feverefro de 1989, pela OTN de NCz$ 6,17 multiplino 5.844, de 23 de setembro de 1943.
cado peló fator 1,2879;
·
§ 1~" A redução, dentro dos cinco anos subseqüentes
b) a partir dessa data, pela variação do BTN.
à data da incorporação, do capital aumentado na forma deste
Parágrafo único. No caso de o contrato prever índiCe
artigo, para restituição aos sócios ou_ acionistas, sujeitará o
substitutívo à OTN, prevalecerá este.
contribuinte ao pagamento do imposto dispensado.
Art. 76. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi§ 2• A base de cálculo do imposto, na hipótese do pará_ _
grafo anterior, será determinada mediante a aplicação, sqbre cação.
ArL 77 Revogam-se o inciso III do art. 3~> __ da Lei n9
o valor do capital reduzido, da peTCentagem que a parcela
do capital resultante da incorporação dos lucros a que se refere 7. 738, de 9 de março de 1989, e a:s dispos1çõeS em contrário.
Brasília, em 10 de julho de 1989; 168• da Independência
este artigo representar sobre o capital total.
e 101• da República. -JOSÉ SARNEY - Mailson Ferreira
§ 3• Para efeito da determinado da base de cálculo,
da Nóbrega - João Batista de Abreu.
o capital e a redução serão considerados pelos seus valores
corrigidos monetariamente até a data da te-dução.
LEI N' 7.689: DE 15 DE DEZEMBRO DE 1988
CAPÍTULO IX
Restituição de Imposto de Renda
Institui contribuição social sobre o lucro das pessoas
jurídicas
e dá outras providências.
Art. 72. As restituições do imposto de renda serão
Faço saber que o-Presidente da República adotou a Meatualizadas monetariamente, pela variação do valor do BTN
dida Provis6ria n~" 22, de 1988, Humberto Lucena, Presidente
Fiscal, até a data do seu efetfvo pagamento ao contribuirite.
do Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo
§ 1~> Os recursos financeiros cOrrespOndentes serão reúnico do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte
passados aos bancos, pela Secretária do TesourO Nacional,
nos prazos estabelecidos pelo Ministro da Fazenda.
Lei:
Art. 19 Fica instituída contribuição social sobre o lucro
§ 2~" A Secretaria da Receita Federal enviará relação
à rede bancária, identificando os contribuintes a quem devem das pessoas jurídicas, destinada ao financiamento da seguridade social.
ser efetivados os pagamentos.
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Art. 2' A base de cálculo de contribuição é o valor brança, às penalidades, às garantias e ao processo adminis·
do resultado do exercício·, antes da Provisão para o imposto trativo.
Art. 7• Os órgãos da Secretaria da Receita Federal ende renda.
'
viarão âs Procuradorias da Fazenda Nacional os demonstra- § I' Para efeito do disposto "neste artigo:
a) será considerado o resultado do período ..base encer- tivos de débitos da contribuição de que trata esta Lei, para
fins de apuração e inscrição em Dívida Ativa da União.
rado em 31 de dezembro de cada ano;
§ 1"' Os ?ébitos de que trata este artigo poderão, sem
b) no caso de incorporação, ftisão-, cisão ou encerramento
de atividades, a base de cálculo é o resultado apurado no prejuízo da respectiva liquidez e certeza, ser inscritos em Dívida Ativa pelo valor expressos em OTN.
respectivo balanço;
·
·
· -- · ··
·
§ 2' Far-se-á a conversão do débito na forma prevista
c) o resultado do período-base, apurado com observânciâ
no parágrafo anterior com base no valor da OTN no mês
da legislação comercial, será ajustado pela:
1- exclusão do resultado positive> da avaliação de inves- de seu vencimento.
Art. s~ A contribuição social será ·devida a partir do
timentos pelo valor de património líquido;
2- exclusão dos lucros e dividendos derivados de investi- resultado apurado no período-base a ser encerrado em 31
mentos avaliados pelocusto de aquisição, que tenham sido de dezembro de 1988.
Art. 9' Ficam mantidas as contribuições prevista na lecomputados como receita;
3 -exclusão do lucro decorrente de exportações iricenti:- gislação em vigor, incidentes sobre a folha de salários e a
vadas, de que trata o art. 1"', § 1"', do Decreto-Lei n"' 2.413, de que trata o Decreto-lei n' 1.940, de 25 de maio de 1982, ·
de 10 de fevereiro de 1988, apurado segundo o disposto no e alterações posteriores, inCidente- sobre o faturaniento das
art. 19 do Decreto-Lei n' 1.598, de 26 de dezembro de 1977, empresas, com fundamento no art. 195, I, da Constituição
Federal.
e alterações posteriores;
Art. 10. A partir do exercício financeiro de 1989, as
4- adição do resultad.o negativo da avaliação de investipessoas jurídicas pagarão o imposto de renda à alíquota de
mentos pelo valor de ptrimônio líquido.
trinta por cento sobre o lucro real ou arbitrado, apurado em
§ -2"' No caso de pessoa jurídica desobrigada de escrituração contábil, a base de _cálculo da contribuição correspon- conformidade com a legislação tributária, sem prefulio do
derá a dez por cento da receita bruta auferida no período_ adcional de que tratam os arts. 19 e 2~ do Decreto-lei n" 2.462,
de 1"' de janeiro de 31 de dezembro de cada ano, ressalvado de 30 de agosto de 1988.
-- -Art. 11. Em relação aos fatos geradores ocorridos entre
·o disposto na alínea b, do parágrafo anterior.
1' de janeiro de 31 de dezembro de 1989, fica alterada para
Art. 3' A alíq uota da contribuição é de oito por cento.
Parágrafo úi:iiOO. No exercício de 1989, as intituições 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) a alíquota de
que tratam os itens II, III e V do art. 19 do Decreto-lei n9
referidas no art. 1' do Decreto-lei n• 2.426, de 7 de abril
2.445, de 29 de junho de 1988, com a redação dada pelo
de 1988, pagarão a contribuição à alíquota de doze por cento.
Decreto-lei n' 2.449, de 21 de julho de 1988.
Art. 4; São contribuintes as pessoas jurídicas domiCiAr\. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publiliadas no País e as que lhes são equiparadas pela legislação
cação.
tributária.
·
··
·
Art. 13. _Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 59 A contribuição social será convertida em númeSenado Federal, em 15 de dezembro de 1988 - 167'
ro de Obrigações do Tesouro Nacional - 01N, mediante
da Independência e 100' da República. -Humberto Lucena
a divisão de seu valor em cruzados pelO valor de uma OTN,
vigente no mês de encerramento do período-base de sua apuLEI N' 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
ração.
_
. .
. _
..
.. ·
§ 19 A contribuição será paga em sefspreStaçõeS menAltera a legislação do imposto de renda e dá outras
sais iguais e consecutiVas,· expressas éili riúôiêrõ .de QTN,
providências.
vencíveis no· último' dia útil de abril a setembrO de Cadã-exer. O Presidente da República. . . . .
cício financeiro.
_
__ _ ___ _,
-' _
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eU sanciO§ 2' .No caso de art. 2', § 1', alínea b, a contribuição
no a seguinte Lei:
social deverá ser paga até b último dia útil do mês subseqüente
Art. 1e Os rendimentos e ganhos de capital percebidos
ao da incorporação, fusão, cisão ou encerramento de ativia partir de 19 de janeiro de 1989, por pessoas físicas residentes
dades.
oci -domiciliadas no Brasil, serão tributados pelo imposto de
§ 3• Os valores da contribuição social e de cada parcela
renda na forma da legislação vigente, com as modificações
serão expressos em número de OTN a segunda casa decimal
introduzidas por esta Lei.
quando resultam fraciohárlos, abandonando-se as demais.
Art. 2"' O imposto -ae renda das pessoas físicas será devi§ 4~ Nenhuma parcela, exceto parcela única, será infe-do, mensalmente, à medii:la em que os rendimentos e ganhos
rior ao valor de dez OTN.
de capital forem percebidos.
§ 5' O valor em cruzados de cada parcela será determi~
Art. 39 O imposto incidirá sobre o rendimento biuto,
nado mediante a multiplicação de seu valor, expresso em núsem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos a.rts. 99 a
mero de OTN, pelo valor da OTN no mêsde seu pagamento.
14 desta lei.
§ 19 Constituem rendimento bruto todp o produto do
Art. 6' Â administração e fiscalização da contribui o
capital, dó trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos
social de que trate esta Lei compete à Secretaria da Receita
e _pensõ~s _percebidos -em dinheiro, e ainda os proventos de
Federal.
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
Parágrafo único. Aplicam-se à contribuição social; no
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos decLaraque couber, as disposições da legislação do imposto de renda
referentes à administração, ao lançamento, à consulta, à codos.
o

_

·"

••
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§ 29 Integrará o relldimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer natureza,
considerando-se como ganho a direfença positiva entre o valor
de transmissão do bem ou direito e o resp~ctivo custo de
aquisição corrigido monetariamente, observado o disposto nos
arts. 15 a 22 desta lei.
§ 3<? Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título,
de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos
à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento,
doação, procuração em causa própria, promessa de compra
e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos
e contratos afins.
-Parágrafo único. EXiSTfndo outros bens sujeit9s a inventários ou_ arrolamento, a restituição ao meeiro, herdeiros ou
sucessores, far-se-á na forma e condições de alvará expedido
pela autoridade judicial para essa finalidade.
Art. 35. 0 sócio quotista, 0 acionista ou titular da empresa individual ficará sujeiro ao imposto de renda na fOnte~
à alíquota de oito por Cento, calculado cõm base no lucro
líquido apurado pelas pessoas juódicas na data de encerramento do período-base.
§ 1<? Para efeito da incidência de que trata este artigo,
0 lucro líquido do período-base apurado com observância da
legislação comercial, será ajustado pela:
_
a) adição do valor das provisões não dedutíveis na determinação do lucro real, exceto a provisão-para o imposto de
renda;
· · ·b) adição do valor da reserva de reavalição, baixado no
curso do período-base, que não tenha sido computado no
lucro líquido;
c) exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas, na forma da alínea a, que tenham sido
baixadas no curso do período~base;
d) compensação de prejuízos contábeis apurados em balanço de encerramento de período-base anterio-r, desde que
tenhamsidocompensadoscontabilmente,ressalvadoodisposto no§ 2' deste artigo.
§ 2' Não poderão ser compensados os prejuízos:
a) que absorverem lucros ou reservas que não tenham
sido tributadosna forma deste artigo;
b) absorvido na redução de capital que tenha sido aumentado co·m os benefícioS do art. 63 do Decreto-Lei fl9 1.598,
de 26 de dezembro de 1977.
§ 3"' O disposto nas alíneas a e c do § 1~' não se aplica
em relação ·às-provisões admitidas pela ComissãO de Valores
Mobiliários, Banco Central do Brasil e Superintendência de
. Seguros Privados, quando constituídas por pessoas juddicas
submetidas à orientaÇão normativa dessas entidades.
§ 49 O impOsto de qiie trãta este artigo:
a) será considerado devido exclusivamente na fonte,
quando o beneficiário do lucro for pessoa física;
b) poderá ser compensado, pela beneficiária pessoa jurfdica, com imposto incidente na fonte sobre o seu próprio
lucro líquido;
c) poderá ser compensado com o imposto inCidente na
fonte sobre a parcela ·dos lucros apurados pelas pessoas jurídicas, que corresponder à participação de beneficiário, pessoa
físiCa ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior.
§ 5'? É dispensada a retenção na fon_te do imposto a
que se refere este artigo sobre a parcela do lucro líquido
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que corresponder à participação de pesSoa jurídica Jivre ou
isenta do imposto de renda, fundos em condomínio e clubes
de investimentos.
§ 69 O disposto neste artigo se aplica em relação ao
lucro líquido apurado nos períodos-base encerrados a partir
da data da vigência desta lei.
Art. 36. Os lucros que forem tributados na forma do
artigo anterior, quando distribuídos, não estarão sujeitos à
incidência do iitJ.posto de renda na fonte.
Parágrafo único. Incide, entretao.to, o imposto de renda
nã. fonte:
a) em relação aos lucros que não tenham sido tributados
hã-fonna do artigo anterior;
b) no caso de pagamento, crédito, entrega, emprego ou
remessa de lucros, quando o beneficiário for residente ou
domiciliado no exterior.
Art. 37. O imposto a que se refere o art. 36 desta lei
será convertidO em núm"ero de OTN, pelo valor desta no·
mês de encerramento do período-base e deverá ser pago até
<Yúltimo dia útil do quarto mês subseqUente ao do encerramento do período-base.
-- --Art. 38. O disposto no art. 63 do Decreto~ Lei n<? 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, soiJ].ente se aplicará aos lucros
e reservas relativos a resultados de período-base, encerrados
anteriormente à data da vigência desta lei.
Art. 39. O disposto nõ- art. 36 desta lei não se aplicará
às sociedades civis· de que trata o art. 1'? do Decreto-Lei n<?
2.397, de 21 de dezembro de 1987.
Art._ 40. Fica sujeita ao pagamento do impostO de renda, a alíquota de vinte: e _çinç_Q__ por cento, a pessoa física
queauferirganhoslfquidosnasoperaçõesrealizadasnasbolsas
de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, ressaivado o_ disposto no inciso II do art. 22. desta lei.
§- 1<? Considera-se ganho líquido o resultado positivo auferido ~as operações ou contratos liquidados em cada mês,
admitida a dedução dos custos e despesas· efetivamente incorridos, necessários à realização das operações, e à compensação
das_ perdas efetivas ocorridas no mesmo período.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 095, DE 1' DE ABRIL
. DE 1991, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO INTERINO DA ECONOMrA, FAZENDA E PLANEJA-

~,

MENTo:-- ExcelentíssimO Senlior Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa
Excelê.D.cia o anexó anteprojeto de lei que dispõe sob're a
correÇãO monetária.das demonstrações financeirãs.
2. O regíirte de cotreção monetária está disciplinado
na Lei n~'7.799 1 de 10 de julho de 1989, tendo como referência,
para a atualização, a variação do BTN Fiscal. Com a e;x:tinção
desse título, é necesSária a definição de um novo parâmetro
para a correção das demonstrações financeiras das empresas.
:eropõe-se, portanto, no anteprojeto, a definiçãO do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor- INPC, para essa atualização.
3. O- anprojeto pio põe, também, facultar às pessoas
jurídicas a realização de uma correção monetária ·especial,
referida à data de 31 de janeiro d.e 1991, para que sejam
procedidos ajustamentos no· valor de seu património, tendo
em vista eventuais discrepâncias nele existentes, decorrentes
de situações particulares, motivadas por fatores regionais ou
setoriais.
4. A correção especial, na forina proposta, não _produ~
zirá efeitos fiscais, ou seja, não aumentará a carga tributária
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para os contribuintes~ ném prejudicará a ·arrecadação do Tesouro Nacional.
- - ----_,
5. No caso de empresa de serviços píblicos concedidos
pela União, os efeitos da correção especial se_rão regulamentados pelo órgão federal competente, no que se refere ao
custo do serviço e à indenização do
investimento realizado.
Aproveito o ensejo para renoVar a Vássa Exceiênda OS
protestos do meu maiS pr~func!_o respeito. - João da Silva
Maia, Ministro Interino da Econoffiia, Fazenda e Pl~neja
mento.
(A Comissão de Assuntos Económicos.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 85, DE 1991
(N• 1191, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema de Comunicações Professor Valter Alencar Ltda. para explorar,
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Teresina, Estado do Piauí.

O CongreSso N acíonal decreta:
Art. 19 Fica aprovado o ato que otitoi-ga permiSSão ao
Sistema de Comunicãções Professor V alter Al_encar Ltda. para
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem dirtillO de exclusi. vidade, serviço de radiodifus_ão sónora e~ freqüêncía-ffiodulada na cidade de Teresina, Estado do Piauí, _a- que ~- ref~re
a Portaria n~ 56, de 6 de março de _:1._990,_ do __ Ministro de
Estado das Comunicações.
, .
.
_ _ _ __ _
Art. z~ Este decreto -legislativ·o entra .em~ VigOr ría data
de sua publicação. ,
MENSAGEM N' 225, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o
§ I• do art. 223, da Constituição Federal, tenho a honra de
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompa.lhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria n9 56, de 6 de
março de 1990, publicado no Diário Oficial da União do dia
subseqüente, e republicado no dia 9 de março· de 1990, que
"outorga permissão ao Sistema de Comunicações Professor
Valter Alencar Ltda., para explorar, pelo prazo de IO~(dez)
anos, sem direito de exclusividade_, serviço de radiodifu$ão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Tere:si:nà, Estâdo do Piauf'.
Brasilia, 13 de março de 1990. -José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOSN•101/90, DE 7 DE MARÇO
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE_ ESTADO DAS
COMUNICAÇÕES.
~
Excelentíssimo Senhor Presid:ente da ~epública:
De conformidade co_m as atritmições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinei a pUblicação
do Edital n' 224188, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Teresina, Estado do Piauí.
2. No prazo e_stabelecido pela lei, acorreranl as segulntes_entidades:
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Rádio Cidade de Tei'esina Ltda .•
--Rádio do Povo Ltda., · _
-Malula Radiodifusão Ltda.,
Sucesso FM Ltda.,
~ropical FM de Teresina Ltda.,
Rádio FM Piauiense Ltda. e
Sistema de Comunicações Professor V alter Alencar Ltda.
3. SUbmetido o aSsunto ao exame dos órgãos competentes deste Ministério, as conclusões foram- nO- sentido de
que, sob os aspectos técnico e jurídico, as entidades proponentes satisfiZeram às exigênciaS dOeâital e aos requisitos
da legislação específica de radiodifusão, exceto a Rádio do
Povo Ltda., por não haver cumprido as exigência que lhe
foram formuladas pela Diretoria Regional do Dentei em Teresina.
4. Assim, das entidades que se apresentaram, só foram
conside_radas formalmente habilitadas as empresas Rádio--Cidade de Teresina Ltda., Malula Radiodifusão Ltda., SUcesso
FM Ltda., Tropical FM de Teresina Ltda., Rádio FM Piauiense Ltda. e _Sistema de Comunicações Professor V alter Alencar
Ltda.
5. Nessas condições, â vista das entidades que se habilitaram (quadro anexo) à execução do s_erviço objeto do edital,
tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada consideração
de.Vossa Excelência, encarecendo se digne de enviar ao CongresSo Nacional a anexa portaria de permissão. O ato de outorga somente virá a produzir seus efeitos legais após deliberação do Congressb Nacional, na forma do § 39 do art. 223,
da Constituição .
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo respeito. --Antônio Carlos Magalhães.
PORTARIA N' 56, DE 6 DE MARÇO DE 1990

O-MÍni'stro de Estado -das Comunicações, usando das
atribuiçõés que lhe conferem o art. 19 do Decreto n 9 7Ó.568,
de 18 de maio de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, com a re_qa_ção dada pelo Decreto
n' 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que
consta d.o Processo MC n• 29000-005638/88 (Edital n• 224/88),
resolve:
·
--~
I - 01,1torgar permissão ao Sistema de Comunicações
ProfessOr Valter Alencar Ltda., para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sono_ra
freqüência: modulada, na cidade de
Teresina, Estado do Piauí.
JI -=c- A_permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código
Bras~leiro de Telecomunicações, l_c;::is subseqüent~s, regulame~tgs ~-obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta.
III -Esta permissão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso· Nacional, na forma do art.
2:23, § 3•, da Constituição. ~~·~~~ ~
IV- Esta portªria entra em vigor na data de sua publicação. - Antônio Carlos Magalhães.

_em

(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 86, DE 1991
(N• 2191, oa Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada á Radiodifusora de Cáceres Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cáceres, Estado do Mato Grosso-
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O Congresso Nacional decrefa:
_~
Art. P Fica ·aprovado o ato a que se refere o Decreto
n' 98.435, de 23 de novembro de 1989, que renova por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, a partir de 15 de
dezembro de 1987, a concessão outorgada á _Radiodifusora
de Cáceres Ltda., para explorar serviço de radiodifUsão sonora
em onda média na cidade de Cáceres, Estado dO Mato Grosso.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigo-r na data
de sua publicação.
MENSAGEM N• 42, DE 1990
Excelentíssiri::to Senhores Membros do Congresso Naciow
nal:
Nos termos do artigo 49, ínciso_ XII, combinado com
§ 1o do art. 223 da Constifuiçâo Fede!31; tenho a honra de
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado
de Exposição do Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, -o afo-Coilstinte do Decreto no- 98.435, de 23
de novembro de 1989, publicado no Diário Oficial da União
do dia 24 de novembro de 1989, que renova a concessão
outorgada à Radiodiftisorc( de Cáceres Ltda., para explorar
o
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Parágrafo único. A execução do serviço de radiodifusao.--c-uja outorga é lenovada por este decreto reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n' 88.06ó, de 26 de janeiro de 1983,
às quais a entidade aderiu previà.mente.
Art. 2~ A concessão ora renovada somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na for.n:t.a d9 § 39 do art. 223 da Constituição.
.
.
.
Art. 3~> Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasfiia·DF, 23 de novembro de 1989; 168• da Independência e 101' da República.- José Sarney.
rA Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 87, DE 1991
(N• 3/91, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a permissão outorgada á Rádio
Jornal Gazeta de Nova Friburgo Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro.
serviços de radiodifusão sonora em onda médi3, na cidade
de Cáceres, Estado do Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o ato qUe- se -refere ·a- Portaria
Brasília, 13 de fevereiro de 1990.- José Sarne~:
n• 4, de 2. de janeiro de 1990, do Ministro de Estado das
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 24189, DE 23 DE NOVEM- Comunicaçõ.es, que renova por 10 (dez) anos, a partir de
BRO DE 1989, DO SENHOKMINISTRO DE EsTADO 28 de junho de 1987, a permissão outorgada à Rádio Jornal
DAS COMUNICAÇÕES.
. ..
Gazeta de Nova Friburgo Ltda., para explorar, sem direito
Excelentfssiinó-Senhor Presidente da República.
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüênTenho a honra de submeter à elevada consideração de cia modulada na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio
Vossa Excelência o processo_ de renovação de outorga reque- de Janeiro.
rida pela Radiodifusora de Cáceres Ltda., executante do serviArt. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Cáce- de sua publicação.
res, Estado do Mato Gi:ossõ..
-- MENSAGEM N' 50190
Os órgãos cOmpetenfes deste minisrério mã.nífest.iram-se
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Naciosobre o pedido, achando-o regularmente instruído, obede- nal:
cidos os requisitOs legais e téCnicos atinentes ao prOcedimento
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com §
-- -renovatório.
1~> do art. 223 da Constituição Federal, tenho a honra de
Diante do exposto, tenho a honra de submeter a Vossa
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado
Excelência o anexo projetO~ de decreto consubstanciando à
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
medida.
Comunicações, o ato-constante da Portaria n9 4, de 2 de janeiro
4. Esclareço que o atõ- de renovação somente virá ã.
de 1990, publicada no Diário Oficial da União do dia 15 de
preduzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso
janeiro de 1990, que "Renova, de acórdo com o art. 33, §
N acibnal, na forma do § 39 do art. 223 da ConstitUição.
3•, da Lei n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez)
Renovo a Vossa Excelência meus prOtestos do maís proanos, a partir de 28 de junho de 1987, a permissão outorgada
fundo respeito. -António Carlos Magalhães.
à Rádio Jornal Gazeta de Nova Friburgo Ltda., através da
DECRETO N• 98A35, de 23 de novembro de 1989
Portaria n• 566, de 23 de junho de 1977, para explorar, na
Renova a concessão outorgada á Radiodifusora de Céce- cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, serviço
·
res Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora de radiodifusão sonora em freqüência mOdulada.
Brasília, 13 de fevereiro de 1990. -José Sarney.
em onda média, na cindade de Céceres, Estado do Mato
Grosso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOSN• 11190, DE 15 DE JANEIRO
O Presidente da República, usando das atribuições que
DE 1990, SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS CO·
MUNICAÇÕES.
..
lhe confere o art. 84, item IV, da CoilstifüiçãO, e nos termosdo art. 6•, item I, do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n~'
Vossa Excelência o processo de renovação de outorga reque29118.000731!88, decreta:
Art. 1<:> Fica, de acordo com o art. 33, § 39 da Lei n~' rida pela Rádio Jornal Gazeta de Nova Friburgo Ltda., execu4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez) anos, tante do serviço de radioQ:ifl,lsáo _sonora em_ freqüência modua partir de 15 de dezembro de 1987, a concessão da Radiodi- lado, na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro.
- 2. Os órgãos_ cómpete.ntes deste- ministério manifestafusora de Cáceres Ltda., outorgada através do Decreto n~'
80.701, de 9 de novembro de 1977, para explorar, na cidade ram-se sobre o pedido, achando-o regularmante, instruído
de Céceres, Estado do Mato Grosso, sem direito de exclusi- e obedecidos os requisitos legais e técnicos atinentes ao procevidade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
dimento renovatório, O que me levou a deferir o ieqU.erido.
o-

.

3926 Sexta-feira 28

~--DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

3. A este propósitO, esclareço que, em virtude do disposto no art. 223, § 39 , da Constituição, -o ato renovatório

somente virá a produzir seus efeitos legais após deliberação
do Congresso, a quem encareço Vossa Excelência se digne
de encaminhar a anexa portaria.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo respeito. -Antônio Carlos Magalhães.
PORTARIA N' 4, DE 2 DE JANEIRO DE 1990
O Ministro de Estado das Comunicações, usando das
atribuições que lhe confere o art. 19 do Decreto n9 70.56~,
de 18 de maio de 1972, e nos termos do art. 69 , item li,
do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo n• 29101.000241/87, resolve:
I-Renovar, de acordo com o art. 33, § 39, da Lei n9
4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir
de 28 de junho de 1987, a permissão outorgada à Rádio Jornal
Gazeta de Nova Friburgo Ltda., através da Portaria n"' 566,
de 23 de junho de 1977, para ex-plorar, na cidade de Nova
Friburgo, Estado do RiO de Janeiro, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada.
I I - A execução do serviço da radiodifusão, cuja OUtorga
é renovada por esta portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
III- A permissão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma
do § 3•, do art. 223 da Constituição.
-~
IV- Esta portaria entra em Vigor na data de sua publicação. - Antônio Carlos Magalhães.
(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 88, DE I991
(N• 4/9I, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Clube de
Inhapim Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Inbapim, Estado de Minas
Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
.
~
~~ ~
Art. 19 Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto
n9 99.129, de 9 de março de 1990, que outorga coriCessão
à Rádio Clube de Inhapim Ltda. para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Inhapim,
~~ Estado de Minas Gerais.
Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigor na-data
de sua publicação.
MENSAGEM N' 236, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o
§ 19 do art. 223, da Co.iistituição Federal, tenho a honra de
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado
de exposição de motjvos do senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante dO Decreto n9 99.129, de 9
de março de 1990, publicado no Diário Oficial da União do
dia 12 de março de 1990, que "outorga concessão à Rádio
Clube de Inhapim Ltda., para explorar, pelo prazo de 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Inhapim, Estado
·r de Minas Gerais".
Brasília, 13 de março de 1990. -José Sarney.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 134/90, DE 9 DE MARÇO
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO bE ESTADO DAS
COMUNICAÇÓES.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as abribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinei a publicação
do Edital n' 103/89, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Inhapim,
Estado de Minas Gerais.
2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes entidades:
Rádio Clube de Inhapim Ltda.,
Fundação Cultural "Padre Vigilato" e
Rádio Sociedade Inhapim Ltda.
3. Os órgãos competentes deste Ministério concluíram
no sentido de que, sob os aspectos técnicos e jurídico, as
entidades_ proponentes satisfazerem às exigências ·do edital
e aos requesitos da legislação específica de radiodifusão.
4. Nessas condições, -à vista das entidades que se habilitaram à execução do serviço objeto do edital (quadro anexo),
tenho a honra de submeter o assunto a Vossa Excelência,
para fins de decisão, nos termos do art. 16 e seus parágrafos,
do Regulamento dos Serviços de Radiodifqs~ão, -com a redação
dada pelo Decreto n' 91.837, de 25 de outubro de 1985. O
ato de outorga somente virá a produzir seus efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do § 3'
do art. 223, da Constituição.
~
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo respeito. -Antônio Carlos Magalhães.
DECRETO N' 99.129, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão à Rádio Clube de Inbapim Lida.,
para explorar serviços de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Inhapim, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando das atribuições que
lhe conferem o art. 84, item IV, da Constituição, e- o art.
'29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n' 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação dada pelo Decreto n' 88.067, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em viSta o qUe Corista: do Processo MC n9
29000.006776/89, (Edital n• 103189), decreta:
Art. 1"'. Fica outorgada concessão à Rádio Clube de
Inhapim Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Inhapim, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A concessão ora outorga~a rege~-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em
sua proposta.
Art. 2"' Esta conCessão" Somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do art.
223, § 3', da Constituição.
Art. 39 O contrato- decorrente desta concessão deverá
ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data
de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior,
sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 49 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília- DF, 9 de março de 1990; 169 9 da Independência
e 102' da República. - JOSÉ SARNEY - Antônio Carlos
Magalhães.
(À Comissão de Educação)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 89, DE 1991
(N~ 5/91, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM 103
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cida~e de Maravilha, ~tado de
Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
_

Art.

1~
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Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria

n• 113, de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das
Comunicações, que-outorga permissão à Rádio FM 103 Ltda.
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freq6ência
modulada na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N' 280, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos tei'mos do art. 49, Inciso XII, combinado com §
}9 do art. 223, da Constituição Federal, tenho a honra de
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicãções, o ató -cátístailte da Portaria n'l 113, de 9 de
março de 1990, publicado no Diário Oficial da União do dia
13 de março de 1990, que "outorga permissão à Rádio FM
103 Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos; sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catarina".
Brasília, em 14 de março ·de 1990. -José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOSN' 176/90, DE 12DEMARÇO
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTA-nOTIAS
COMUNICAÇÕES.
~
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e iegulãmentares cometidas a este Ministério, determiriei a publicação
do Edital n~ 79/89, com vistas ã ünplantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulãda, na· cídade
··
de Maravilha, Estado de Santa Catarina. .~
2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes entidades:
·
Rádio FM 103 Ltda.,
Sociedade Rádio Araucária de Maravilha Ltda., e Rádio
Maravilha FM Stéreo Ltda.
3. Submetido o assunto ao exame dos órgãOs competentes deste Ministério, as conclusões foi'am no sentido de
que, sob os aspectos técniC() e jurídico, as entidades proponentes satisfizeram às exigências do Edital e aos requisitos
da legislação específica de radiodifusão.
··
4. Nessas condições, à vista das entidades que se habilitaram (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital,
tenho a honra de encamihar o assunto ã elevada consideração
de Vossa Excelência, encarecendo se digne de enviar ao Con-.
gresso. Nacional a anexa portaria de permissão. O ato de outorga s.omente virá a produzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma· do parág.raio terceiro,
do art. 223, da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo respeito. -Antônio Carlos Magalhães.

PORTARIA N' 113, DE 9 DE MARÇO DE 1990
O Ministro de Estado das Comunicações, usando das
atribuições que lhe conferem o art. 1o;> do Decreto no;> 70.568,
de 18 de maio de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos
Serviços -de Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto
no;> 88.067, de 26 de jane"i:fó de 1983, e tendo em vista o que
consta do Processo MC n' 29.000.005899/89 (Edital n' 79/89),
resolve:
.
I - Outorgar permisS-ãO à Rádio FM 103 Ltda., para
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüênci~ modulada na cidade de Maravilha, Estado de Santa Catanna.
ÍI - A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentós e obrigações assumidas pela outorga~a _em sua propósfá.
· ~
~
.• . . ·
.
rn - Esta permissão somente produzuá efeitos legaiS
após deliberação do Congresso_ Na~íonal, na forma do art.
223, § 3_<;>, da Constituição_~ _ .
.
.
IV- Esta Portaria eritra em vigor na data de sua public:ição.-'-- Antônio Carlos Magalhães ..
.

(A Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 90, DE 1991
(N' 6/91, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Rio São Francisco
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Bom Jesus da Lapa,
Estado da Bahia.
O CongtesSo Nacional deCretã.:
·
'
Art. 19 Fica aprovada a outorga de concessão à Rio
São Francisct> Radiodifusão Ltda. para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Bom Jesus
da Lapa, Estado da Bahia, a que se refere o Decreto n~ 98.037,
de 9 de agosto de 1989.
Art. 2<;> Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N' 466, DE 1989
Excelentíssimos Senhores Membros do Congres~o Nacio':
nal:
Nos termos do artigo 49;-inCiSo XII, combinado com
§ 19 do artigo 223, da Constituição Federal, tenho a honra
de submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto no;> 98.037,
de 9 de agosto de 1989, publicado no Diário Oficial da União
do dia 10 de agosto de 1989, que "Outorga concessão à R10
São Francisco Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Bom Jesus
da Lapa, Estado da Bahia".
Brasília, 30 de agosto de 1989. - JoséSarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 102/89 - GM, DE 8 DE
AGOSTO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES.
E.M. N' 102/89-GM
~ ~

8 ae agosto de 1989

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
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De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este MiQ.istério, determinei a pu_blicação
do Edital n' 282/88, com vistas à implantaçáQ_de uma estação
de radiodifusão soriora- ~m__ Qnda média, na cidade âe __Bom
·
Jesus da Lapa, Estado da Bahia.
2. No prazo estabelecido pela lei, acorreu apenas a_ Rio
São Francisco Radiodifusão Ltda.
_
3. Os órgãos competentes deste Ministério concluíram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, a entida~
de proponente satisfez às eXigências do Edital e aos reqUisitos
da legislação específica de radiodifusãO.
. _
4. Nessas condições, à vista da entidade que se habilitou
à execução do serviço objeto do edital (quadro anexo), tenho
a honra de submeter o assunto a Vossa Excelên_cia, p_ara_ fins
de decisão, nos termos do artigo 16 e _seus pã"rágrãfos, do
Regulamento dos ServiçOs- de Radiodifusão, COm a reQ_ação
dada pelo Decreto n' 91.837, de 25 de outubro de 19.85. O
ato de outorga somente virá produzir seus efeítos legais após
deliberação do Congresso Nacional, na forma do parágrafo
- __ _
terceiro, do artigo 223, da Constftuição;_.
Renovo a Vossa Ex~J~nc.ia meus protestos do mais profundo respeito. - Antônio Carlos Magalhães.
DECRETO N 9 98.037 DE 9 DE AGOSTO DE !989
Outorga concessão à Rio São Francisco Radiodifusão
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Bom Jesus da Lapa, Estado
da Bahia.

o- Presidente da República, usando_ das atribuiçõ_es que
lhe conferem o artigo S4,ite_m IV, da Co.nstituição, e q ~rtigo,
29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusâo apYovado
pelo Decreto n9 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação dada pelo Decreto n' 88.067, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista b que consta do Proces_sp__ MC n"'
29000.006867/88, (Edital n' 282/88),
DECRETA:
Art. 1" Fica out_o_rgada concessão à Rio São Francisc-o
Radiodifusão Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Bom Jesus da Lapa,
_ _
__
..
. .
Estado da Bahia. .
Parágrafo único .. , A. c;oncessão ora outorgada reger~se~á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em
sua proposta.
Art. 29 Esta concessão somente prodUzirá -efeitos legais
após-deliberação do CongressO N aciona!, na fornla-âi?_ a~ig<>
223-;-pãrágrafo terceiro, da Coil.StitüiÇão. - - -~ = - ~~- ---_-.O

ArL 3_ O contr&to .c.lecorrente _de_S,t~t con~sSãO-d~veli
ser assinado dentro de _60 (sessenta) dias, a contat ,da data
de publicação da deliberação_d~ que trata o artigo anterior;
sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 49 Este decreto entra em vigôr nã data de sua publicação.
Brasilia-DF, 9 de agosto de 1989; 168' da Independência
e 101 9 da República. - JOSÉ SARNEY - Antônio Carlos
Magalhães.
9

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
DD. PrimeiroSecretárió da Câmara dos Deputados
. Brasilia - DF
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EDITAL N' 282188-GM
Recebimento de propostas para a execução e exploração
de serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Bom Jesus da Lapa Estado da Bahia.
CfMinístrO -de EstadO- d3s CQ_ni.unicações, tendo em vista
o disposto no artigo 19 do Decreto n• 70.568, de 18 de maio
de 1972, de acordo com as normas-estabelecidas no Regula·
mento dos_Senriços de Radiodifusão em vigor,-torna público
que, transcorridos 45. (quarenta e cinco) dias, contados do
dia seguinte ao da publicação. deste Edit~j_no Diário Oficial
da União, estará recebendo pelo prazo de 15 (quinze) dias,
propostas para a execução e exploração de serviço de radiodifusão sonora, com as características e condições que se seguem:
1. Serviço
ONDA MÉDIA
2. Local
BomJesus da Lapa-BA
3. . Fre_qüéncia
1490khz·
4. Potência:
:.lKW
:--Diurna
0,25KW
Noturna
onidirecional
5. Sistema irradiante
55ni
5.1 Altura da Torre
200 (duzentas) MVR
6. Capital mínimo exigido
Ilimitado
':/. Horário de funcionamento
A~ demais condições deste edital fazem parte do processo
que lhe deu origem e encontram-se à disposição dos interessados na Ditetoria Regional do DENTEL, em Salvador-BA,
situ~da_ no C~!ltro Empresarial Metropolitano, Quadra C Lote
7 Av. Magalhães Melo, Bairro Pituba, onde seus representantes legais deverão entregar suas propostas.
-Brasilia-DF, 14 de setembro de 1988.- Antônio Carlos
Magalhães.
(À Comissão de Educação)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 91, DE 1991
(N' 8191; ·ru.· Câmara dos· Deputados)
·
Aprova o ato que renova a conCessão da Rádio Cultura
de Paulo_ Afonso .Ltda •., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão s_onora em onda média
na cidade de Paulo Afonso, Estado da Bahia.
O Congresso nacional decreta:
Art. ! 9 Fica aprovado o ato que renova por !O (dez)
anos, apartir de 19 de julho de 1987, a concessão da Rádio
Cultura de Paulo Afonso Ltda., outorgada através do Decreto
n'79.831, de 21 de junho de 1977, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em- onda
média na cidade de Paulo Afonso da Bahia_, a que se refere
·
o Decreto n' 98.953, de 15 de janeiro de 1990.
Art._ 2"' Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N' 135, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com §
do art. 223, da Constituição Federal, tenho a honra de
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado
de Exposição de Motivos o Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato coristante do Decreto n"' 98.953, de 15
1~
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de fevereiro de 1990, publicado no Diário Oficial da União
do dia 16 de fevereiro _de 1990, que "renova por 10 (dez)
anos, a partir de 19 de julho de 1987, a concessão da Rádio
Cultura de Paulo_Afonso Ltda., outorgada de 1977, para explorar, na cidade de Paulo Afonso, Estado da Bahia, sem
direito de exclusividade, serviços- de radiodifusão sonora em
onda média.
Brasília, 21 de fevereiro~ de 1990. -José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 64!90, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNlCAÇÓES. .
Excelentfssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o processo de renovação de outorga requerida pela Rádio Cultura de Paulo Afonso Ltda., executante
do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Paulo Afonso, Estado da Bahia.
2. Os órgãos competentes- deste Millistério- manifestaram-se sobre o pedido, achando-o regularmente instruído,
obedecidos os requisitos legais e técnicos atinentes ao procedimento renovatório.
3. Diante do exposto, tenho a honra de submeter a
Vossa Excelência o anexO projeto de decreto consubstanciando a medida.
4. Esclareço que o ato de renovação somentr. virá a
produzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma do § 39 , do art. 223, da Constit,lição.
Renovo a·Vossa Excelência meus piotestos do mat::, profundo respeito. -Antônio Carlos Magalhães.
·
·
PORTARIA N' 98.953, DE 15 FEVEREIRO DE 1990
Renova a concessão outorgada à Rádio Cultura de Paulo
Afonso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonOra em onda média, na cidade de Paulo Afonso, Estado
da Babla.
O Presidente da República, usando das atribuições que
lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição; e nos termos
do art. 69 , item I, do_ Decreto n9 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo _em vista o que consta do Processo n9
29.107.000:515/87, deereta:
~
Art. 19 Fica, de acordo com o art. 33, § 39, da Lei
n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por !O(dez)
anos, a partir de 19 de julho de 1987, a concessão da República
Cultura de Paulo Afonso Ltda., outorgada através do Decreto
n' 79.831, de 21 de junho de 1977, para explorar, na cidade
de Paulo Afonso, Estado da Bahia, sem direito de Paulo
Afonso, Estado da Bahia, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único.---A execução do serviço de radiodif~
são,. c-uja Outorga é rénov3âa-póf-este- Deáeio, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas
aprovadas através do Decreto n9 88:066, de 26 de janeiro
de 1983, às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 29 A concessão ora renovada somente produzirá
efelt:OS-legais após deliberação do Congresso Nacional, na
forma do § 3•, do art. 223, da Constituição.
Art. 39- Este decreto entra em vigor na data de sua p~bli
cação.
BrasJ1ia-DF, 15 de fevereiro de 1990; 169' da Independência e 102• da República. - JOSÉ SARNEY - Antônio
Carlos Magalhães.

Excelentíssimo Senhor Primeiro SecretáriO:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
acompanhada de Exposição de Motivos do_ Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, na _qual submete à apreciação
do Congresso Nacional o ato constante do Decreto_ n9 98_._953,
de 15 de fevereiro de 1990, que "renova por 10 (dez) anos,
a partit de 19 de julho de 1987, a concessão da Rádio Cultura
Paulo Afonso Ltda., outorgada através do Decreto n9 79.831,
de 21 de junho de 1977, para explorar, na cidade de Paulo
Afonso, Estado da Bahia, sem direito de exclusividade, serviço de-radioaifusão sonora eni onda média". Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e conSideração. -Luís Roberto Ponte, Ministro-Chefe do Gabinete Civil.
(A Comissão de Educação)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 92, DE 1991
(N• 385/90, na Câmara dos Deputados)
~
Aprova o ato que outorga permissão à FM ltuberá Ltda.
para explorar serviços de radiodifusão sonora na cidade
de Ituberá, Estado da Babia.
O Congresso Nacional decreta:
__
Art. 19 Fica aprovado o ato a -que s_e_ -refere a Portãiiã
n9 91, de 9 de març_o _de 1990, do Ministro de Estado das
Comunicações, que outorga permissão à FM ltubefá Ltdá.
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifuSão" sonora em freqUência
mc..:iuJfida na cidade de Ituberá, E$tadp_ da Bahia. .
..
· Art. 2? Este :decreto legisJ"ã.tivo entra em- Vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N• 271, DE 1990
Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Nacional:
-Nos termos do art. 49, inciso XII, Combinado com §
19 do art. 223, da Constituição F~der_al, tenho a honra de
submeter à ~preciação do Congresso Nacional, acompanhado
de_ exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações. o ato constante da Portaria n~' 91, de 9 de
amrço· de 1990, publicado no Diário Oficial da União do dia
13 de março de 1990, que "outorga permissão â FMJtuberá
Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Ituberá. Estado da Bahia''.
Brasflia, 14 de março de 1990.- José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 155190, DE 12 DE MARÇO
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
COMUNICAÇÕES
~
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Min{siériõ, -determinei a publicação
do Edital n9 96/89, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão so~ora em freqüêncía- modulada. na cidade
de ItUóerá; Estado da Bahia.
_
2. -No prazo estabelecido pela lei, acorreu apenas a FM
Ituberá Ltda.
3. Submetido o assunto ao exame dos órgãoS -competentes deste Ministério, as COriclusões foram_ no sentido de
que, sob os aspectos técnicoS e jurídicoS; a- entidade propo.:.
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nente satisfez às exigências do edital e aos requisitos da legisra-ção especifica de radiodifusão.
4. Nessas condiçõe$, à vista da entidade que se habilitou
(quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital, tenho
a honra de encaminhar o assunto à elevada consideração de
Vossa Excelência, encarecendo se digne de enviar ao Congresso Nacional a anexa portaria de permissão. 0-:ãtO-de outorgada somente virá a produzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma do § 3~ do art. 223
da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo respeito. - Antônio Carlos Magalbães.

PORTARIA N• 91, DE 9 DE MARÇO DE 1990
O Ministro de Estado das Comunicações, usando das
atribuições que lhe conferem o art. 1!' do Decreto n" 70.568,
de 18 de maio de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto
n" 88.U67, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que
consta do Processo MC n• 29000.006428189 (Edí!ai n• 96/89),
resolve:
I - Ou!orgar permissão à FM ltuberá Ltda. pare explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em freqüênci~ ~odulada, na
cidade de ltuberá, Estado da Bahia.
II -A permissão ora Outorgada reger-se~á pelo -código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüéntes~ regulamentos e obrigações assumidas pela outorga em sua proposta.
III -Esta permissão somente produzirá efc~itos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do art.
223, § 3•, da Constituição.
IV- Es.ta Port_aria _e~~ra em vigor na data de sua-pUblicação . ...,... Antônio Carlos Magalhães.
---- ----- -

(A
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 93, DE 1991
(N• 386/90, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova concessão à Rádio Monólitos
de Quixadá Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Quixadá, Estado do
Ceará.
·
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica aprovada a renovação de concessão à Rádio Monólitos de Quixadá Ltda. para explorar, pelo prazo·
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de QtiiXadá,
Estado do Ceará, a que se refere o Decreto n" 98.~85, de
·
7 de dezembro de 1989.
Art. 2!' Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N' 958189
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso NaciOnal:
Nos termos do art._49, inciso XII 1__combinado com o
§ 19 do art. 223~ da Constituição Federal, tenho a honra de
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado
de exposição de motivos do Senhor Ministro _de Estado das
Comunicações, o ato constante do Decreto no 98.485, de 7
de dezembro de 1989, publicado no Diário OfJCial da União
do dia 11 de dezembro de 1989, que "renova por 10 (dez)
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anos, a partir de 18 de agosto de 19.87, a .concessão da :RádiÓ
Monólitos ~e Quixadá Ltda., outorgada através do Decreto
n• 79.889, de 28. de junho de 1977, para explorar, nacidade
de Quixadá, Estado do Ceará, sem direito de _exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em_onda média".
Brasflia, 20 de dezembro de 1989 .. ...,... José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DE No 217/89, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES.
. -Excelentíssimo Senhor Presidente cia~ :RepúÍ:ilíca.
Tenho a honra de submeter à elevada consideração c;le
Vossa Excelência o processo de renovação.de outorga requerida pela Rádio Monólitos de Quixadá Ltda., executante do
serviço de radiodifusão _sonora em onda média, na cidade
de Quixadá, Estado do Ceará.
.
.
2. Os órgãos competentes dest~_Mjnist~ri9.manifesta
ram-se sobre o pedido, achando-o regularmente instruído,
obedecidos os requisitos legais e técriícos atinentes ao procedimento renovatório.
~Diante do exposto, tenho a honra de submeter a
Vossa Excelência o anexo projeto de decreto consubstanciando a medida.
4. Esclareço que o ato de renovação somente. virá a
produzir seus efeitos legais após -deliberação do Congresso
N3.cional, na forma do_§. 39 , do art. 223, da Constituição. ,
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo respeito. - Antônio CarlQs Magalhães.
DECRETO N' 98.485, DE 7DE DEZEMBRO DE 1989
Renova a coticessão outo-rgada à Rádio Monólitos de
-Quixadá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Quixadá, Estado do
Ceará.
O Presidente da República, usando da_s atribuiçõe$ que
lhe confere o art. 84, item IV, da Constitui_ç~o. e: nos termos
do art. 6•, item I, do Decreto n' 88.066;de 26 de. janeiro
de 1983; e tendo em vista o que const3. do Processo n"
29.108.000235187'
DECRETA:
Art. 19 Fica, de acordo Com- o art: 33, § 39, da Lei
n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez)
anos, a partir de 18 de agosto de 1987, concessão de Rádio
Monólitos de Quixadá__ Ltdé;t..,_ o.utorgada através do Decreto
n• 79.889, de 28 de junho de 1977, para explorar, na cidade
de Quixadá, Estado do Ceará, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de r3.diodifus5o, ctija outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicaçõe_s, leis subseqúentes e
s~us regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 2" A concessão ora renovada somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do§ 39, do art. 223, da Constituição.
Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
__
: Brasíiia~7 de dezembro qe 1989; 168• da Independência
e 101• da República - JOSE SARNEY. -_·Antônio Carlos
. Magalhães. ·
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Processo n• 29.108-000235/87
Interessada: Rádio Monólitos de Quixadá Ltda.
Senhor Secretário-Geral,- ~ Assunto: Trata o_pres-erite p_ro~sSo do pedido de renovação da outorga formulada pela Rádio Monóiitos de Quixadá
Ltda., executante do serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Quixadá, Estado do Ceará.
Estudo SintéticO: A Seção de Radiodifusão_ da Direto!iã
Regional deste Departamento emitiu, nóS teniios· do art. 69do Decreto n• 88.066/83, o Parecer SRAD n• 62/88, ratificado
pela DiVisão -de Radiodifusão, concluindo que o processo encontra-se devidamente instruído e que a outorga será renovada
a partir de 18 de agosto de 1987.
Conclusão: Pelo encaminhamento dos autos à consideração do Senhor Ministro das Comunicações.
Brasília, 8 de setembro de 1989.- Roberto Blois Montes
de Souza, Diretor-Geral do Dentel.

(A

Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 94, DE 1991
(N• 388/9ff, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à Rüio Pássaro
da Ilha FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Guaranésla,
Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria
n' 59, de 26 de junho de 1989, do Ministro de Estado das
Comunicações, que outorga permissão à Rádio PáSsaro -da
ilha FM Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora_
em freqüência modulada na cidade de Guaranésia, Estado
de Minas Gerais.
___________ _
Art. 2 9 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
-- MENSAGEM N' 328, DE 1989
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos__ termos do art. 49, inciso XII, combinado_ com§19 do art. 223, da Constitúiçã"o Federal, tenho a honra de
submeter à apreciação do Congresso NiiCional, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato qt.ie ·"ôutorga permisS-ão à l{ádío Pássilro
da Ilha FM Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Gllaranésia, Esta:d"o de Minas Gerais", constante da Portaria n9 59-; de-26 de junho
de 1989, publicada no Diário Oficiai da União do dia 28 de
junho de 1989.
Brasília, 10 de junho de 1989,_-José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 064-GM, DE 29 DE JUNHO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇÕES:
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regulamen- tares cometidas a este Ministério, determinei a publicação
do Edital n" 256/88, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão s-onora eril freqüéncia modufada, na cidade
de Guaran~·siã~ Estado- de Minas Gerais.
2. No prazo estabel~cic!o pela lei, acorretrapenas- a Rádio Pássaro da Ilha FM Ltda.
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3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos competentes deste Ministério, as conclusões_ foram no sentido de
que, Sob os aspectos técnico e jurídico~ a entidade propofiente
satisfez às exigências -do Edital e aos requisitOs da legislação
específica de radiodifusão.
4. Nessas condições, à vista da entidade que se habilitou
(qua:dro anexo) à execução do serviço objeto dO edital, tenho
a honra de encaminhar o assunto à elevada con_si_deração de
Vossa- Excelência, -encarecendo se digne de enviar ao_ Congresso Nacional a anexa portaria de pe.rmissão. _O ato de outorga somente virá a--prOduzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma do parági"afo terceiro,
4!"l art. 223, da ConstituiÇão.
·
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo respeito. - Antônio Carlos Magalhães.
O Ministro de Estado das ComuniCaçõeS, usa,ndo das
atribuições que lhe conferem o art. l9 do Decreto n~ 70.568,
de 18 de maio 1972, e o art. 32 do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, com a redação dada pelo De~reto n• 88.067,
de 26 de janeiro de 1983, e. tendo em vista o que consta do Processo MC n• 29000.006216/88, (Edital n• 256188), resolve:
I - Outorgar permissão a Rádio Pássaro da Ilha FM Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de GuaranésTá, Estado de Miilas
Gerais:
.
II - A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código
BraSileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes~ regulamentos e obrigações assumidas peJa outorgada- em sua pro- ·
posta.
-III- Esta permissão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do art.
223, parágrafo terceiro, da ConstituíÇão. - - -IV- Esta Portaria entra em vigor nã data de sua publicaç~o. "--Antônio Carlos Magalhães.
(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGILSAtiVO N• 95, DE 1991
(N• 71/91, na Câmara dos Deputados)
·
Disciplina as r~lações jurídicas decorrentes da rejeição
da Medida Provisória n• 296, de 29 de maio de 1991.
U Congresso NãC:lonaí dici-eta:
Art. 19 Ficam mantidos os efe-itos: finanCeirOs decorrentes da aplicação da Medida Provisória ri• 296, de 29 de maio
de· 1991 ~ inciçlente sobre as folhas de pagamento dos servidores_
ciViSe rbilítares da União, referentes aos meses de maio 'e
junho de 1991.
Art. zç; -Este decreto legislativo entra em vigOr na data
-- --- - _de sua publicação.

(A...__Çomissã_O-de -con~tituisão, JuStiça e Cidadania.)

PARECERES -.
PARECER N• 220, DE 1991
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Resolução n' 3, de 1991, que "dá ~ova
redação aos dispositivos que menciona do Regimento Interno do Senado Federal''.
Relator: Senador Wilson Martins
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I - Relatório
. O emine-nte Senador Gerson Camata é aJ,ltor do presente
proJeto de resolução que visa a alterar o RegimentO Interno
do Senado Federal com vistas, basicamente, "a agilizar processamento ?as matérias em tramitação, mas também para assegurar matar presença de parlamentares às sessões ordinárias
-- - ----extraordinária".
Para tanto, propõe a inversão da ordem dos trabalhos
das sessões de tal mo.P.o que a "Ordem do Dia" preceda a
·~Hora do Expediente". Como a "Ordem do Dia'_' é a parte
da sessão em que se procede a discussão e votação-das matérias
em pauta, propõe o Autor que, para a abertura dos trabalhos
haja, "pelo menos", o quorum mínimo da maioria absoluta
da composição da Casa. .
· ··
Além dessas medidas, objetiva o projeto iiidliir quatro
parágrafo~ a artigos_ do Regimento, regulando os dois primeiros, a opçao do Senador pela remuneração do mandato quando assume cargo na alta administração pública e o uso de
verbas de viagens (art. 12) e, os demais, o afastamento odo
parlamentar quando convidado para missão no exterior (art.
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diariamente, esse quorutn às 14 horas e 30 minutos, embora
possa constituir um ideal, parece-nos ser ~ma condição que
foge à realidade. Ocorrerá, fatalmente, a procrastinação do
início das sessões para horário tardio, causando, sem dúvida,
prej_uízo aos_ próprios trabalhos legislativos, principalmente
se -após as sessões do S~nado, houver sessões conjuntas do
Congresso Nacional,
Quanto à introdução dos quatro parágrafos, dois ao art.
12 e dois ao artigo 40, verifica-se que um é mera aglutinação
do disposto no inciso I e § 3 do artigo 56 da Constituição.
É_ nOOll_a que não requer regulamentação, pois tem eficãcia
plena.
Já no que se refere ao acréscimo do § 2"' ao mesmo art.
12, que conceitua como falta de decoro parlamentar dar destino diverso às verbas de custeio de viagens, parece-nos medida inóctra, até porque o que recebe o Senador não é a pecúnia
mas, sim, a passagem. Inserir-se num texto de Regimento
norma que pressuponha a "negociação" da passagem, é no
núnimo considerar, apriorísticamente, que senadores poss3In
se valer de tal ilicitJ.Ide.
Quanto ao acrésciin.O de dois parágrafos ao 8.rt. 40, estabe~·
lece o primeiro que a missão no exterior só -seja· autorizada
II- Parecer
no perfodo de recesso do Congr~sso ~~cional. Or~, tal dispoPor se tratar de um texto externo, tivemos o_ cuidado sição conflita com o preceito dQ artigo 55, m, da COnstituição.
de elaborar u_m quadro comparativo dos dispositivos dO Regi- PrescreVe esSe dispositivO que O Senador perderá o maridato
se deixar de comparecer à terça parte das sessões ordinárias,
~ento In!~rno vigente com as modificações propo_st~~ no prosalvo licença ou missão autorizada.
Jeto~ Verificamos; dessa forma, salvo pequenas exceções, são
Ora, no recesso não há sessões ordinárias. nem me'smo
eles praticamente idênticos. Assim, não estão sendo propostas
modificações redaciõnais ól.i de mérito, mas,_ tão-somente·,· por motivo de convocação extraordinária. Se o afastamento
urna simples inversão da Seção II e III do Capítulo II, do s6 se der no recesso, como quer o projeto, ·uma das eX.Ceções
prevista na disposição constituCioiial em referência se tórnaria
Título VII do Regimento~ ni.antido o texto original.
Ora, a:o contrário do que pretende o Autor, paiece-D.os ~ letra morta, uma vez que ela disciplina, exatamente, essa
que a·inverção proposta resultará em maior prejuízo que bene- hipótese de justificada ausência do parlaamentar no período
das sessões ordinárias.
ffciO-pafa a agilização do processo legislativo.
_
Propõe, finalmente, o projeto que, quando a missão no
Há que considerar, incialmente, que as atividades parlamentares não se cigem aos trabalhos de Plenário, m_as exigept exterior for custeada pelo Tesouro Nacional a autorização
a presença do Senador em diversos locais, dentro ou fora só se toma efetiva após a publicação do parecer no Diário
da Casa, como é de todos sabido. As reuniões das comissões do Congresso Nacional.
'~]ÇJ:nédidã -teria a eficácia desejada ~e todas as missões
pe~_anenteS, por exemplo, em face das disposições.iegimentais, são realiZadas nâ parte da manhã,· sendo_ comum o seu a~ exterior fossein previamente- programadas e o Diário do
encerramento em horários que avançam para muit()aléril do Cemg-r_esso- Nacional distribuído na data de sua ediç"ão. Tal
não ocóiTe·, poi"élh. Muitas das missõeS ao exterior sãç_ ímpremeio-dia.
Face, também, as suas múltiplas atividades, é no período vi~_t3:s ~ ocor.rem quando um fato de_elevada repercussão interque antecede à "Ordem do Dia" que são feitos os entendi- nacional justifica a presença do representante do Congresso
mentos políticos sobre a matéria a ser ~o~_da_,j~clusive quanto Nacional. Outras situações, também imprevisíveiS, têm lugar à apresentação de requerimentos, de comunicações urgentes quando a missão é conjunta,_com ayarticipação de congresetc. Neste particular, precisamente, é que reside_ outro dps sistas_ e de representantes do Poder Executivo. Em outras
impedimentos para que as sessões se inic~e.m pela "Ordem paiávraS: nem to-das as_ missões ao _exterior são pfeCedidás
do Dia", porquanto é na "Hora do Expediente" que são d~ ~nvites- âii- de programações· antecipadas que coincidam,
lidos os requerimentos de urgênCia (art. 339, II) para aprecia- ou com o período" do recesso parJamentar ou perniitam demoção de matéria na mesma sessão ou quando se pretenda incluir rada análise pelas Comissões Permanentes e posterior publicação dos pareceres no Diário do Congresso.
na "Ordem do Dia" proposições pendentes de pareceres.
A despeitO destàS- c-onsiderações que infirmam o projeto,
É de tradição parlamentar que as sessões se iniCie-m pelo
Expediente, momento em que são feitas comunicações que constata-s-e qrie é subjacente o propósito do seu eminente.
orientam os próprios trabalhos que se irão desenvolver no Autor de tomar célere o processo legislativo, ao mesmo tempo
curso do dia, em que o presidente dá ciência sobre assuntos em-que procura tratar com mais rigor as auséncias dos senado·relevantes de interesse da Casa e dos parlamentares, em suma, res àS- sesSõ-es, ainda que autorizadas pela Casa.
Tal propósito é. absolutame~te louvável e vem ao enconé o momento em que se fazem os preparativos que orientarão
tro dos_ anseios de todos de tornar o Senado federal mais
os trabalhos da "Ordem do Dia".
Sendo rígido o quorum de preSença p·ara a-abertUra da dinâmico e coerente com a sua elevada missão constitucional
sessão e, no caso proposto, de um_ número que expressa a e do seu relevante papel na construção e consolidação de
maioria absoluta da composição da Ca_sa, pelas razões acima um estado democrático.
Parece-nos, no entanto, que não é esse o caminho. O
alinhadas, dificilmente isso ocorrerá no horário previsto. Ter,
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serem as mesmas - , quando de exame da dectsão Uo então
Presidente, Senador Nelson Carneiro; -sobre Questão de Ordem levantada pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho.
Na oportunidade, o Senador José Paulo Bisol sustentou,
em brilhante parecer acolhido por esta comissão, que, tanto
regimental como constitucionalmente, "as lideranças são titularidades e exercícios individualmente determinados, podendo
ocorrer transferência no padrão da substituibilidade eventual,
nunca no l)adrão da simultaneidade".
A conclusão a que chegou o Senador Bisol, a qual foi
adotada por esta comissão, foi no sentido de que, embora
os líderes dos partidos integrantes do Bloco Partidário conservem a condição de liderança na bancada, ou seja, co~niiluam
líderes para efeitos político-partidários internos, a formação
do Bloco determina, efetivamente, a perda "das atribuições
regimentais da liderança na medida em que essas atribuições
são regimentalmente absorvidas pelas lideranças do Bloco ParPresente projeto de resolução, apresentado pelo eminen- lamentar".
te Senador Jutahy Magafhães, acrescenta um Título- Tít~lo_
Ademais, o Regimento do Senado, _como bem observa
XV- ao RegimentO líité'rito- dO SemldO~Fe:cteral, com vistas o SenadOr Bisol no parecer a que nos reportamos-, ·não :Ceservã:
a estabelecer princípiõs gerais de Processo .LegislativO-".
qualquer atribuição aOs líderes dos partidos coligados--=-- úiiiCa
Da_ sua justificativa, deStaCamos o seguin-te tópico:
hipótese em que lhes seria possível manter as prerrogativas
"Com o projeto, pode parece_r_ QUe Se pretende elevar regimentias - . mas as transfere, todas, ao líder do Bloco
ao nível de norma ·Iegal disposições ·éticas óbvias. No Partidário, conforme se depreende do disposto, entre outros,
entanto, ele introduz no Regimento algo que se torna
nos arts. 64, 78 e 81.
cada dia mais_ ne.ceSsário: a possibilidade de anulação
Isto posto, por não vislumbrarnios no projeto em exame
de procedimento regimental indevido, de maileira legal qualquer inconstitucionalidade, e por entendermos que o mesrápida e eficaz, e de modo que fique restabelecido o
mo atende à orientaçã-O anteriormente adotada por esta comiscumprimento correto das normas processuais legislativas,
são, somos favoráveiS-à sua aprovação.
--ga~~ntidor~s, afinal, da legitimidade_ da norma legal".
Sala das Comissõoes, 26 de junho, de 19.91. .,-Nelson CarO Proj_eto estabelece princípios que, sem dúvida, aperfei~ neiro-, -PreSidente - _Jutahy Magalhães, Relator - Chagas
çoam o processo legislativo, garantindo-lhe plena legitimi- Rodrigues - Cid Sabóla de Carvalho - Josapbat Marinho
dade, maior transparêricia e elevado conteúdO- demociáticô .. - Francisco Rollemberg - Nabor Júnior - Elcio Alvares
A iniCiativa não apresenta óbices quanto ãos aspéctos · - Amb; Lando - -)Vils~~ MartíRs.- ~ MaufíciO CQr.rêã ....:.jurídico e constitucionai.·Ao contrário, está em perfeita conSO- Magno Bacelar - Valmir Campelo - Carlos Patrocínio.
nância com os princípios que norteiám ·o rigoroso cumprimento_ dos procedimentos necessários à- elaboração das leis,
PARECER N• 223, DE 1991
- -._
razão por que opinamos por sua aprovaçã-o.
. Dil ·comissão-de Constituição; Justiça e ·cJdildania," 50-.
Sala das Sessões, 26 de junho de .1991.. -Nelson Carneiro-; ~
Presidente - Francisco Rollemberg, Relator - Cid Sabóia
bre o Projeto de Leida Câmara n~ 27, de 1991, que ''Âitera ·
de CarvaJho ---Josapbat Marinho -- Nabor Júp.ior - José
dispoSições do Código de ProcessO Pfnãl Militài' e da Lei ·
· da Ofg"anização JUdiciária Mmtâr". · ·
·
· Paulo Bisol - Elcio Álvares - Carlos Patrocínio - José
Eduardo - -V almir Campelo - Magno Barcelar - Divaldo
Relator: Senador Maurício Corrêa
Suruagy - Maurício Corrêa - Chagas Rodrigues - Jutaby
De autoria do Poder Executivo da União, vem a exame
Magalhães (Abstenção).
desta comissão o presente projeto de lei, que "Altera disposições do Código de Processo Penal Militar e da Lei da_OrganiPARECER N• 222, DE 1991
zação Judiciária Militar", tendo como matéria prinCipal a
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, soadaptação, no que concerne ã Justiça Militar, dos referidos
bre o Projeto de ResoJuçã9_n~ _222,_ ~e 1991, que '~Acres
diplomas legais ao que dispõe o art. 129, inciso I, da -consticenta parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno ~o S~nado
tuição Federal, que estabelece como função institucional priFederal''.
vativa do Ministério Público a promoção da ação penal públiRelator: Senador Jutahy Magalhães
ca, na forma da lei.
,
o projeto-de resolução em epígrafe retrra~ das lideranças
Ainda no mesmo projeto foi uniformizado o processo
dos partidos políticos que se Coligarem em Bloco Parlamentar,
de deserção de praça, ·com ou s_em graduação, e de praça
as atribuições e prerrogativas regimentais.especial, no âmbito do Exército, da Marinha e da Aeronáutica,
A norma proposta apenas explicita a impossibilidade tendo em vista que, pela legislação em vigor, há distinção
implícita no Regimerito Interno do_Senado_Fe_d_e_ral- de coeem função da procedência do militar que, sendo do Exército,
xistirem duas lideranças às quais são coitferidas, simultaneaobedece a um processo específico, diferente dos_ que procedem
da Marinha ou Aeronáutica.
mente, as mesmas atribuiÇ6es.
Esta coirii.Ssão jã-se-próiiUD.ciou a respeito âã incompatiPOr fim, prOpõe--se que ·os júlgciirieritoS dos procCsSos_de
bilidade regimental da existência simultânea de liderança de
deserção de praças e de insubmissos passem à competência
Bloco Partidário e lideranças dos partidos que o integram
dos Conselhos Permanentes de Justiça, extinguindo-se, por
-no caso de as competências r7gimentais das duas lideranças
conseqüênCia, os Conselhos de Justiça nos corpos.
projeto, como vimoS, oferece Soluções qUe contradizem o
ideáriO porposto, motivo pelo qual, concluímos pela sua rejeT~
ção.
Sala das Sessões, 26 de junho de 1991. - Jutaby Magalhães, Presidente- Nelson Carneiro, Relator-- Wilson Martins - Carlos Patrocínio -- Dívaldo Suruagy - Chagas Rodrigues- Francisco Rollemberg- Nabor Júnior- ;l\'lagno Bacelar - Elcio Álvares - Maurício Corrêa - Cid- Sabóiil -Valmir Campelo - JosaPbat Mã:riDDo.
PARECER N' 221, DE 1991
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ao
Projeto de Resolução do Senado n~ 12, de 1991, que "estabelece princípios gerais de Processo LegJslativo, e dá outras
providências".
Relator: Senador Francisco Rollemberg

o-
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Quanto à competência para a apreciação legislativa, a

matéria encontra fundamento no inciso Xlll _do art. 2! _çl.a
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela ordem. _Se;m rev,isão do orador.}"~ sr: Presidente, gostaria de
saber- de V. Ex~ sf a Presidê-flda já tem' condições de estabe': ..
tecer o cronograma de sessões_ para nós, senadores, uma vezque estamos sendo convocados para o final de_ semana.
Temos sido ch~mados a assinar uma série d~ pedidos
de urgência urgentíssima pata projetas que chegarão aqui
e gostaria de saber, para meu conhecimento, se há possibilidade de a Presidência estabelecer o cronograma de sessões,
quarido deveremos estai- aqui presentes_ ou se ficare-mos na
dependência de ter ou não matéria.

Constituição Federal, onde a União fjilcumbida da or_g;Inização do Poder Judiciário, e, ainda, no inciso I do art. 22,
do mesmo texto constitucional, onde é atribuída competência
privativa à União para legislar sobre direito proceSsual.
Todavia, relativamente à competência quanto-à iniCiatiVa
legislativa, a Constituição Federal confere ao S_upremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça competência privativa para propor ao Poder Legislativo
respectivo a alteração da organização judiciária, ~nforme
o disposto em seu art. 96, inciso II, alínea d.
Isto posto, outra alternativa não nos resta que não seja
O SR. PRESIDENTE (Mauro Ben~evides)- NobreSenaa de opinar contrariamente à proposta a que se refere o projeto dor Jutahy Magalhães, a Mesa sente~se no dever de oferecer
de lei em tela, concernente às alterações na Lei de Organização os esclarecimentos reclamados por V. Ex~. mas é difícil fazer
Judiciária Militar. Se assim desejar, poderá o Superior Tribuprevalecer os nossos direitos c-ondCiriiiitiaiS ein relação ao plenal Militar encaminhar, diretamente ao Congresso Nacional, nário da Câmara dos Deputados, onde funcionam as sessões
projeto de lei propondo a modificação do mencionado diploma
conjuntas.
legal, não podendo, pois, ser apresentado por via do Presi~
O Congresso Nacional está convocado para uma sessão
dente da República, como no caso em tela.
a realizar-se hoje, às 19 horas e, lamentavelmente, apesar
Quanto às demais rp.atérias tratadas na proposição em
das gestões feitas por esta Presidência, a Câmara permanece
exame, anteriormente explicitadas, versando sobre alterações
reunida com expectativa de __ que a presente s_eSsáo ·perdure
no Código de Process-o Penal Militar, não fora111 _atingidas
até às 20 horas e 30 minutos._ Veja V. Ex~ a irilprevisibilidade
pelo vído de inconstilucionalidade apontado, pois tratam de da fixação dos horários.
·~ ~ .
~
assuntos de natureza diversa e merecem aprovação quanto
Evidentemente, por parte do Senado Federal, teríamos
ao mérito, juridicidade e constitucionalidade.
condições de realizar a sessão, mas, em relação ao Congresso
Concluímos, pois, favoravelmente -à ftiãféria,-·ctesde que Nacional, a Presidência se defronta com essa dificuldad_e insusanado o vício de inconstitucionalidade por intermédio Qa perável, que é a inexistência de espaço físiCo para reunir o
seguinte e_menda supressiva e modificativa que apresentamos Congresso Nacional.
_
__
_
_
nesta oportunidade:
V. Ex• que já presidiu o Congresso Nacion-al, membro
que foi da Mesa em 1987/88, pode exatamente entender a
EMENDA N' 1-CCJ
Suprima-se o art. 3" do Projeto de Ler da~ Çâffi3ra -n 9 dificuldade com que se defronta a Presidência para ofeiecer
27, de 1991 e modifique~se a ementa ·e o art._ 5" do mesmo a·garantia de que a sessão_ será realb:ada no d_ia e_ hora anunciados.
projeto, que passam-a ter a seguinte redação:
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. l're~idente, essas
"Altera disposições do Código de Processo Penal Mili-l;llatérias que foram lidas ontem, conforme V. Er. acentuou,
tar."
"Art. 5' Ficam revogados os ~arts. 458, 459, o Capí- já temos condições de saber quando entrarão na Ordem do
tulo IV do Tftulo II do Livro II e seus arts. 460 a 462 Dia no Senado_?
do Decreto-Lei. n' 1-002, de 21 de outubro de 1969 · ·O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Nobre Sena:
Código de Processo Penal Militar e disposições em contrário."
- --- -dor Jutahy Magalhães, V. Exf sabe _ql!e ~ Mesa não pode,
sponte sua, subtrair das comissões técnicas o direito de apreciáSala das Comissões; 26 de junho de 1991. -Nelson Car- las, a não ser que as Lideranças partidárias priVilegiem, com
neiro, Presidente - Maurício Corrêa, Relator -""-Francisco o rito regimental da urgência, essas proposições ~ que alude
Rollemberg - Élcio Alvares - Josaphat Marinho - Chagas V. Ex•
Rodrigues - Jutaby Magalhães - Cid Sabóia de Can:alho
A Mesa limitar~se~á a condú:Zir os trabalhos, garantindo
- Carlos Patrocínio - Wilson Martins - Amir Lando _-realmente a todos-os Senadores a apreCiaÇão ·a que.têm direito,
Nabor Júniorno âmbito das comissões e, a seguir, no próprio plenário da
Casa. (Pausa.)
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro llf'nevides) - O ExpeSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l 9 ~Se
diente lido vai à publicação. Do Expediente lido, constam cretário.
os Projetas de Dectetõs Legislativos n(>S 85 a 94, de 1991,
·É lido o seguinte:
que terão tramitaçãO Com prazo determinado de quarenta
e cinco dias, nos termos do art. 223,- § 19 da Constituição,
REQUERIMENTO N• 357, DE 1991
~
combinado com o art. 375 do Regimento.
De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno,
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, requeiro
as proposições poderão receber emendas, pelo prazo de cinco tenham tramitaçãO -em conjunto os segUintes projetOs: PLS
dias, perante a ComisSã6-de Educação.
n' 110, de 1991 e PLS n' 209, de 1991.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1991. -Senador Magno
O Sr- Jutaby Magalhães- Sr. Presidente, pelo a palavra
pela ordem.
Bacelar.
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O~~requeri
O SR- PRESIDENTE (Mauro llenevides) - Concedo
mento lido será incluído em Ordem do Dia, oportunãmfmte. -·
a palavra a V. Ex•
o
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Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será IídO
pelo Sr. 1o Secretário.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI 1>0 SENADO N• 251, DE 1991

Dispõe sobre a remuneração dos recursos transferidos
pela União aos estados, Distrito Federal e municípios ou
aos órgãos e entidades por eles controlados e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Os recursos federais transferidoS~- a-QUaiqUer
título, aos estados, Distrito Federal e municípios, ou aos órgãos, entidades e empresas por eles controlados, bem como
as suas disponibilidades de caixa se~ão mantidos,_pbrigatoriamente, em contas específicas nas instituições financeiras
oficiais.
Parágrafo único. Entende-se por instituições finariceiras
oficiais aquelas controladas pela União, estados ou Distrito
Federal.
Art. zo;o Os áãld-ás-âiários _niantidos nas instituições- financeiras a que se refere o artigo anterior terão· a ·remuneração, pro rata dia, equivalente àquela mensal média, líquida
de impostos, dos títulos públicos federais, com metodolOgia
a ser estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. O produto da remuneração dos depósitos destinar-se-á ao mesmo fim previsto para os recursos
transferidos.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publ~
cação.
Art. 4{'1 Revogam-se as disposiçõ~s em contrário.
Justificação
Aos estados, Distrito Federal e municípícis ·sao-trinsferidos, pela União, recursos sob a forma de Fundos de Participação (art. 159 da C.F.), de participação na exploração de
petróleo·, gás natural, recursos hídricos e outros recu~os minerais, oti compensação financeira por essa -éSqJlOI'aÇãO (art. 20,
§ 1<? da C.F.}, bem como sob a forma de convênios, acordos
ou ajustes com órgãos e entidades federaíS, para a !ealização
de serviços ou execução de obras.
A Constituição Federal de 1988 introduziu, entre as inovações em matéria de Finanças Públicas, a obrigatOriedade
de que os recursos disponíveis (de caixa) da União fossem
depositados no Banco Cé:iilral e a dos estados, Distrito Federal, municípios, eritidades do poder público e ·empresas por
ele controladas fossem mantidos em instituiçõeS financeiras
oficiais(§ 3•, art. 164 da C.F.).
A nosso ver, cabe ao legislador ordinário regulamentar
as condições em que esses recursõs serão mantidos nas instituições financeíras oficiais. Nesse sentido, estamos aPresentando
o presente projeto de lei que tem por objetivo gã:-raritir o
valor real daqueles depósitos; na- medida em que estabelece
a remuneração dos saldos diários pela distribuição pro rata
dia da remuneração mensal média dos títulos públicos federais, com metodologia a ser estabelecido pelo Banco Central.
A proposição obriga as instituições financeiras oficiais
a remunerarem os saldos diários dos recursos transferidos,
pelo custo financeiro da própria- dívida mobiliária federal,
independentemente da aplicação que a instituição financeira

julgar conveniente em suas cperações-ativas. Cem isSo-, afasta -se a possibilidade de movimentos especulativos no mercado
financeiro por parte de administradores dos referidos recursos
nos estados, Distrito Federal e municípios e seus órgãos, enti-
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dades e empresas, mantendo-se, ao mesmo tt:mpo, o poder
de; çompra dos saldos depositados, bem como a equivalência
financeira entre os recursos federais transferidos e os custos
da dívida mobiliáiia da União.
Ademais, para uma taxa de inflação ascendente com descongelamento, torna-se, a nosso ver, indispensável a regulamentação proposta.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1991. -Senador EsperidiãoAmio.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL -

Ari. 20. São bens da União:
I -os que atualmente lhe pertencem e os_ que lhe vierem
a ser atribuídos;
_
I I - as terras devolutas indispensáveiS-à defesa das fronteiras, das fortificaçõeS-e-coD.struções militares da vias federais
de comunicação e à preservação ambieqtal, definida~ _em lei;
til - os lagos, rios e quaisquer Cortentes-de águaS em
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado,
sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território
estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;
·
IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes
com outros países; ·as Praias marltiniaS; as ilhás oceãílíciis
e às costeiras, ·excluídas, destas, as áreas referidas no art.
26, II;
- - -V - os recursos naturais da plataforma continental e
da zona económica exclusiva;
VI - o mar territorial;
VII -os terrenos de marinha e seus acrescidos;
VIII -os potenciais de energia hidráulica;
IX- os recursos minerais; inclusive os do subsolo;
X :-as cavidades naturais subterrâneas e os__sitios arquiológicos e pré-históricos;
XI -as terras tradicionalmente oCupadas Pelos índi,os.
§ 19 É assegurada, nos termos da lei, aos estados, ao
Distrito Federal e aos municípios, bem como a ·órgãos da
administração direta -da União; partiCipação -no resultado da
exploração de petróleo ou gás natural, de recursos· hídricos
para fins de geração-- de energia elétrica e de outros recursos
m~tterais no respectiVo território, platãfOrma côntinental, mar
territoríal ou: zona económiCa exclusiva, ou compensação financeira por es·sa -exploração.
·-o

. . . . . . . . . . . . . . . . _•••••• -•• ~ . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~-~--··· . . . . . . . . . . . . ~ . . . ·~······

Art. !59. A Uniaó entregará:
' · · -·
·
I - do produto da arrecadaçãÔ d~S üDPostÕs s~b~~- re~da .
e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte forma:
__ a) vinte e um inteiros _e cinco décimos por cento ao Fundo
de Participação dos estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e dnco décimos por cento ao
Fundo de Participação dos Municípios;
. c) ~rês por cento, para aplicação em programas de finanCiamento ao s_etor produtivo das Regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, através de suas instituições.financeir3-s de
cará~er regioQal, de aCordo. com os planos regionais de desen-, volv1mento, ficando assegurada ao semi-árido do Noideste
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a metade dos· recursos destinados à Regi~o, na forma que
a lei estabelece;
II- do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento aos estados e ao Distrito
Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados.
······A·rt.ni.64~··A~~~-~P~iê~~i~-d~··u~iã~~p;~~Iti~-~~~~d~
será exercida exclusivamente pelo banco central.
§ 19 É vedado ao banco central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nac_ional e a qualq~er órgão
ou entidade que não seja instituição financeira.
§ 29 O banço central poderá comprar e vender títulos
de emissão do Tesoul;'o NaciQnal CO!ll o objetivo de regular
a oferta de moeda ou a taxa de juros. (À Comissão de Assuntos Econômic_os- decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
de lei será publicado e remetido â comisSão_~ompel~~te.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte:REQUERIMENTO N• 358, DE 1991
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa .J;xcelência, na forma do Regimento
Interno, (art. 40, § 9 , letra a), que estarei ausente do País,
entre os dias 6 e 20 de julho do cor_r~nt~. para atender convite
da Universidade de Madrid,_ a fim de proferir palestra, em
SemináriO sObre a América Latina, com a participação dos
ex-Presidentes Julio Sa,nguinetti, do Uruguai e Raul Alfonsin,
da Argentina.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1991. -Senador José
Sarney.
--UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
Madrid, 4 de Marzo de 1991.
Excmo. Sr. Don José Samey
Senado Federal
Praça 3 Poderes
70160 Brasília
Brasil
Dinstinguido amigo·:
La Universid~d Complutense de Madrid organiza, durante los meses de Julio y Agosto, en la localidad de San
Lorenzo de El Escorial, sus Cursos de V erano- coni la-assistencia de importantes personalidades del muncfo de: Ja cultura,
la política, la ciencia y el arte y que han alcanzado una gran
importancia como una de las principales manifestaciçmes cultorales de la vida espaíiola.
Dentro de estes Cursos se va a celebrar durante los días
8 ai 12 dei próximo mes de Julio el dirigido por el Dr. Julio
Maria Sanguinetti y que con el título "América Latina en
su Lab,erinto" pretende reunir a destacadas personalidades
dei mundo políticO y cUltural de Espaõa y Latinoamérica,
para tratar los princípales problemas dei continente hispanoamericano.
En este sentido y siguiendo las indicacio-nes defDr. Sangunetti, tengo el honor de invitarle a paticipar, conlo conferenciante, en dicho Curso, estando seguros de que su presencia
incidirá en gran medida en el nivel intelectual y político de
los Cursos de Verano, en general, y de este en particular.
Esperando poder contar con su presencia, le reitero el
testimonio de mi consideración mas distinguida. - Gusta_vo
Villapalos-
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerimento lido será remetido à Comissão de Relaçõe~ E~tt:;tiores
e Defesa Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do
Dia, ~os te~mos do § 39 do art. 40 Qo Regim~nto ~~~efi!O.
O SR. PRESIDENTE_ (Mauro Benevides) - A Presidência comunica que, nos termos do art. 254 do Regimento
ir_tterno, por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito,
da comissão a que foi distribuído, o Projeto de Resolução
n9 3, de 1991, de autoria do Sçnador Gerson Call!ata,_ que
dá nova redação aos dispos-itivo-s-que-menciona do Regimento
Interno do Senado Federal, deverá ser definitiVam~nte arqui·
--vado:-- Entretanto, de acordo com o dispOsto no parágrafo único,
do art. 254, fica aberto O prazo de 48 horas, a partir deste
momento, para a interposição- de recursos de 11~0 dos _membros do Senado no sentido da c.ontinuação da tramitação da
·
·
·
--..~
matéria.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Foram encaminhados à Mesa, por sOlicitação deSta Pr~sidépcia, conforme
a proporcionalidade partidária, e em obediência â Resoluçã_o
n 9 3, çle 1990-CN, os nomes dos candidatos do Sen~do à eleição
para--a comissão representativa-do Congresso Nacional.
São os seguintes os-nomes indica_dos pelas lideranças:
Titulares

Suplentes
PMDB

Mauro Benevides
Márcio Iacerda

lrapuan Costa Júnior
Nabor Júnior
PFL
Lourival Baptista
Odacir Soares

Meira Filho
Henrique Almeida
PSDB
Chagas Rodrigues

Almir Gabriel
PDT

Maurício Corrêa

Nelson Wedekin
PTB

" Valmir Campelo

Jonas Pinheiro

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi'
d_ênci_a __irá proc_eder agora â vot3:çã0 da comissão representatfva que, durarlte o receSso, Conduzirá aquelas matérias que
constitucional e regimentalmente devam ser apreciadas durante o período em que estiver de recesso o Congresso Nacional.
Os Srs. Senadores que a aprovam ·queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica constituída, as~iin, a ·comissão representativa do
Côrigresso Nacional, de acordo com o § 4~ dO art. 58, da
Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado
o período destinado ao Expediente.
Passa-se â

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno únicd, do Projeto de Lei da Câmara n• 22, de 1991 (n• 4.785190; na Casa de Origem), que
cria a área de livre comércio de Guajará-Mirim, no Estado
de Rondônia, e dá outras providências, tendo
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PARECER FAVORÁVEL, sob n' 217, de 1991, da
Comissão
- ·
- de Assuntos Econômicos.
A matéria foi incluída na Ordem do Dia em virtude da
dispensa de interstício concedida na sessão anterior.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação. _
_
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo qUeiram per'
'
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É lido o seguinte projeto apiovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 22, DE 1991
(N• 4. 785/90, na Casa- de origem)
Cria a Área de Livre Comércio de Guajará~Mirim, no
Estado de Rondônia, e dá outras providências.
O CoõgresSo N3.Cíci.iiâf decreta:
_
__
Art. 19 Fica criada, no' Município de Guajai"á-Mirim,
Estado de Rondônia, uma ái"e3. de livre comércio de importação e exportação, sob regime fiscal especial, com a finalidade
de promover o desenvolvimento das regiões fronteiriças do
extremo noroeste daquele Estado e com objetivo de incrementar as relações bilaterais com os países vizinhos, segundo
a política de integração latino-americana.
Art. 2~" O P-oâei Executivo fará demarcar; mi nlãriem
direita do riO Mamoré, uma área contíriUa -Coin,~à S~fiéifícíe
de 82,50 km-2, envolvendo, inclusive, o perímetro urbano da
cidade de Guajará-Mirim, onde seráinstalada__::t_Area de Livre
Comércio de Guajará-Mirim - ALCGM,-iDclufiidO-loCais
próprios para entrepost3mento de meicadorias a serein nacionalizadas ou reexportadas.
Parágrafo único. Considera-se- iritegrarite da ALCGM
toda a sua superffde teriitoriál, observadas as disposições
dos tratados e das convenções internacionais.
Art. 3~> As merCadorias estrangeiras óu nacionàis etiViadas à ALCGM serãO obrigatoriamente destinadas a empresa
autorizada a operar nessa área.
- ---- ---Art. 49 A entrada de mercadorias estrangeiras -n:a
ALCGM far-se-á com a suspensão do Imposto de Importação
e do Imposto sobre Produtos Industrializados, que será convertida em isenção, quando as mercadorias forem destinadas
a:
I - consumo e venda interna-na ALCGM;II- beneficiamentO, no território da-ALCGM, quando
se tratar de pescado, recursos minerais e matéiiãs-pn.m.as·origem agrícola ou florestal;
'
III -agricultura e piscicultUra;
IV - instalação e operação de turismo e serviços de
qualquer natureza;
V - estocagem para comercialização no mercado extemo;
VI - atividades de construção e reparos navais, e
VII - quando se tratar de ,bagagem acompanhada de
viajantes, observados os limites fiXados pelo Poder Executivo,
por intermédio da Secretaria da Receita Federal.
·
§ 19 As demais mercadorias estrangeiras, fuclusive as
utilizadas como partes, peças ou insumos de produtos industrializados na ALCGM, gozarão da suspensão dos tributos
referidos neste artigo, mas estarão sujeitaS a tributação no
momento de sua internação.
- o

ae

§ 29
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Não se aplica o regim~ _~isCai previsto ne.ste artigo

a:

a) armas e munições de qualquer natureza;
b) automóveis de passageiros;
c) bens finais de informática;
d) bebidas alcoólicas;
e) perfumes;
fJ fumo e seus derivados.
Art. --59 A compra de mercadorias estrangeiras armazenadas na ALCGM por empresas estabelecidas em qualquer
outro ponto do território nacional é considerada, para efeitos
administrativos e fiscais, como importação normal.
Art. 69 A venda de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora da ALCGM,
para enipresas ali sediadas, e equiparada à exportação.
Art. 79 O Poder Executivo regulamentará a aplicação
de regimes aduaneiros especiais para as mercado,rias estrangeiras destinadas à ALCGM, bem como para as mercadorais
dela procedentes.
Art. 89 O BancO Centrai do BI-asil normãdzará. Ós procedimentos cambiais aplicáveis às operações da ALCGM, criando mecanismos que favoreçam seu com-ércio ·exterior.
Art. 'i' O limite global para as importações através da
ALCGM será estabelecido, anualmente, pelo Poder Executivo, no mesmo ato em que o fizer para as demais áreas de
livre comércio.
- § I• É fixado emtJS$ 15,000,000:oa (quinze milhões
de dólares dos Estados Unidos da América), para o exercício
de 1990, o limite global das importações a serem realizadas
através da ALCGM.
_?__~_9 A critériO :do Poder Executivo, poderão ser excluídasdo limite global as importações de produtos pela ALCGM,
-destinados exlcusivamente à reexportação, vedada a remessa
_<}as divisas correspondentes e observados, quando reexportãdos tais produtos; tOdos os Procedimentos legais aplicáveis
ãs expc:frtações brasileiras.
--- Art. 10. O Poder Executivo determinará, mediante decreto-, a vinculação da ALCGM e a sua administração será
exercida por um Conselho Administrativo c-ompoSto de 2
(dois) representantes do~ Governo Federal é~! (um) representante de cada um dos seguintes órgãos: GOverno· do Estado
de Rondônia, Superintendência da Zona Franca de Manaus
- SUFRAMA, Federação das Associações Comerciais do
Estado de Rondônia - CACER, Federação :das Indústrias
do Estado de Rondônia- FIERO, Federação do Comércio
do Estado de Rondônia - FECOM e Prefeitura Municipal
de Guajará-Mirim, sendo o Presidente do referido Conselho
nomeado pelo Presidente da República.
Parágrafo único_. O Poder Executivo promoverá a estruturação e a instalação do ConselhO Adnilnistrativo da
ALCGM e aprovará o seu Regimento -Interno.
Art. 11. A receita bruta da ALCGM será parcialmente
aplicada em educação, saúde e saneamento, em proveito das
comunidades mais carentes da zona fronteiriça do Estado de
Rondônia, nos termos· do que dispuser o regulamento-desta
lei.
Art. 12. A Secretaria da Receita Pedral exercerá vigilância na área da ALCGM_ e a repressão ao contrabando
e ao de caminho, sem prejuízo da competência do Departamento de Polícia Federal.
Parágrafo único·. O Poder Executivo deverá assegurar
os recursos materiais e humanos necessários aos se'rviços de
fiscalização e controle aduaneiro da ALCGM.
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Art·. 13. As isenções e benefíciOS da ALCGM' serão
mantidos durante 25 (vinte-e cinco) anos.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrãr10.O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n' 43, de 1991 (oferecido pela Comissão de Assuntos
Económicos como_ conclusão de seu Parecer n"' 212, de
1991), que autariza o Estado do Rio de Janeiro a elevar,
temporariamente, o limite da sua dívida mobiliária, mediante emissão e colocação no mercado, de letras financeiras do Tesoum do Estado do Rió de Janeiro (LFrRJ)
destinadas ao giro de 84% dos 80.827.002 LFTRJ, vencíveis no 2'! semestre de 1991.
A matéiia foi íncluída na Ordenl do Dia _em_ virli.ide da
dispensa de intestício concedida na sessão anterior.
Em discussão. (Pausa.)
_ ___ ___ _
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discUssão.
Em Votação.
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
__ _ . ..
A matéria vai à Comissão_ D_iretora para a--redação final.

Junho
de- f991
--

--

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n' 46, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos
Económicos como con_clusão de seu Parecer:_ n9 215, de
1991), que autoriza o_ Governo do Estado de São Paulo
··a emitir9.08!.763.493 Bônus do Tesouro do Estado de
São Paulo - série especial (BTSP-E) em substituição
a 93.117.950 letras financeirasdo tesouro do_Esta<;!o de
São Paulo (LFTP), vencíveis em 15-6-91 e sujeitas ao
_(\jsposto na Lei n' 8.024, de 12-4-90.
A matéria foi incluída em Ordem do Dia, em virtu.de
de dispensa de interstício concedida na sessão anterior.
_Passa-se à discussão do projeto-em turno único~ (Pausa.)
O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
p~~~ ~iScutir.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Conoedo
a palavra ao nobre Senador Esperidião Arnin. --· ·
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- (PDS- SC. Para discutir.
$em revisão do orador. -_Sr. Presidente~ a_matéria foi apreciada, hoje, na- ComisSão de Assuntos Económicos e e!l me
Vf h'á Obrigação, porque tenho o dever moral de ratificar,
nã.o uma dúvida, mas um conjUntO de equívocos e__ de _falta
de critérios que nOrtearam um pedido de informações que
apresentei na Comissão de_ Assuntos EconómicOs e-, ã.cj_ui rio
plenário acolhido, encaminhado ao Ministério da: -Economia_,
informações essas que tornam muito claras as razões quais
entendo que o Govérno do Estado de Sãp Paulo, a~ partir
de agosto do ano passado, valeu-se de uma série de subter-_
fúgios para exorbitar matéria sobre emissão dt: m,oe_d_a.
· · De_sorte que, sendo hoje o último dia para o cumprimento
do prazo daquele pedido de informação, vence arilãnhã dia
28 de junho e não pretendeu embaraçar apreciação desse
projeto de reSPlução, vejo-me na contingência de, por ter
informações que me mostram que foi indevido, inadequado
o procedimento do Governo de São Paulo, e tarn,b~rp pão
pretendendo ser um_ fator de embaraço para aquele Estado,
e sim. w:p_a advertência ao Sen_ado, comq já fiz, ~e que os_
critérios rel~cionados ao limite global de dívida pública interna_
não foram acatados; neSse caso, .desejo deixar -muito clarO
que lamento que o Senado _v_á apreciar esse assunto antes
da chegada das informaç_ões que tempestivã.mente solicitei.
Por isso, não quis pedir vista na cOmissão, para não prejudicar
o_Estado, mas não_ posso deixar de ser coerente com o que
venho dizendo desde o dia 8 d.e majo. Voto contJ;a.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3:
DiscuSsão, em turno único, do Projeto de ResOlução
n' 44, de 1991 (oferecido pela Comissão de Assuntos
Económicos como conclusão de seu Parecer n9 213, de
1991), que rerratifica a Resolução n' 55/89, do Senado
Federal.
A matéria foi inCluída em Ordem do Dia em virtude
de dispensa de interstício conéedida na sessão anterior.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.
Em votação.
os SrS. Seria4ores _que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado. _
-~
A matéria vai à ComissãO Diretora para a redação fina_l.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 4:
DiScussão, em turno únicO, do ProjetO de Resolução
n' 45, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - continua
Económicos como cOnclusão .de seu Pax:ecer n"' 214, de em discussão. (Pausa.)
.
1991), que autoriza o Governo do Estado do Rio Gr~nde
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discus_do Sul a emitir e colocar, no merc,ado, Letras Financeiras são.
do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS),
Em votação.
destinadas ao giro de 84% das 102.040.128 LFrRS coni _
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permavenci~ento no ·segundo semestre de 1991.
· necer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria: foi incluída em Ordem do Dia em virtude da
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
dispensa de interstício concedida na sessão anterior.
Passa-se à discussão do projeto em turno úniCo. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) Item 6:
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, passa-se à votação do projeto.
Discussão; em turno único, do Projeto de Resolução
Os Srs. Senadore~ que o aprovam queiram permanecer
n' 47, de 1991 (Apresentado pela Comissão de Assuntos
sentados. (Pausa.)
Económicos como ·conclusão de seu Pareç~_r n"' 216, de
Aprovado.
1991), que autoriza o Governo do Estado de Minas Geraís
A matéria vai à Comissão Diretora pa:i"a a redação final.
a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFrMG), destinados
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 5:
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ao_giro de 8_3% dos 59.420.273LFTMÓ e dos
14.027.431.852 Bónus do Tesouro de Minas- Gerais
(BTMG), com vencimento no 2' semestre de 1991.
A matéria foi -incluída na Ordeffi do Dia~- em Virtude
da dispensa de intertício concedida na sessão anteriOr':
DisCusSão do-projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, ence-rro a discussão.
(Pausa.)
-- --Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam quelram perman-ecer
sentados. (Pausa.)
_
-- - - ·
A matéria vafà COmiSsão Diretóra; para a têdãção fÍnal.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Passa-se à
apreciação do Requerimento no 358, de 1991, lido no Expediente, de autoria da Senador José Sarney.
Solicito a-o· nobre senador Valmir CarripelO- Parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. VALMIR-CAMPELO (PTB -DF. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.-Senadore~;, o parecer é favorável.
_
_ _
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
conclui favoravelmente. _
Em votação.
-- ~~- ~~
Os Srs.- SenadOres que estiVerem -de àCOrdo-·Queirâm permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a HceriÇa--Solicitada, sem qualquer ôiniS
para o Senado.
- - -- --

a·

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redações finais-de proposições aprovadas na Ordem do
Di3-tla presente sessão e que, nos termos do parágrafo único
do art. 320, do Regimento Interno, se não hquver objeção
do Plenário, vão ser lidas pelo Sr. l9 Secretário. (Pausa.)
São lidas as seguintes:
PARECER N• 224, De 1991
(Da Comissão DiretoraJ
Redação fmal do Projeto de Resolução n' 43, de 1991.
A ComiSsão Diretófci apreSenta il rect3.çã0 fiiüll dOViQJeiO
de Resolução n' 43, de 1991, que autoriza o Estado do Rio
de Janeiro a elevar, temporariamente, o limite da sua dívida
mobiliária, mediante emissão e colocação no mercado de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
-LFTRJ destinadas ao giro de 84% dos 80.827.002 LFTRJ,
vencíveis nO 2"' semesfre de 1991.
·
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de junho de 1991.
-Mauro Benevides, Presidente Dirceu Carneiro - Relator
- Racbid SaldaD.ha- Beni V eras.
ANEXO AO PARECE-R N• 224, DE 199i
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·souro do Estado do. Rio de Janeiro - LFTRJ, desti~adas
ao giro de 84% das 80.827 .002_ LFTRJ, vençfveis no segundo semestre de 1991.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo -do Est3do do Rio de Janei~o a~tori
zãdo- ã ele"Var--o limite da sUa dÍvida mobiliária, definido no
art. 3' da Resolução n' 58, de 1990, do Senado Federal, em
perceritUal superior ao estabelecido pelo inciso I do mencionado artigo.
Parágrafo único. A Elevação do limite da dívida mobiliária far-se-á pela emissão de Letras Finall_c~iras_ do Tesouro
do Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ.
Art. 2"' As comissões financeiras da emissão de- LFfR.j
são as seguintes:
--a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de 16%, consoante
pactuado no MemC?rando de Entendimentos de 19-4-91, firmado pelo referido Estado com o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e com o Banco Central do Brasil.
b) modalidad_e: nominati_va:-transferível.
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial).
d) Prazo: até ).826 dias.
e) valor nomi"Iial: Cr$ 1,00.
O características dos títulos a serem substituídos:

Vencimento

Quantidade

01.07.91
01.08.91
01.09.91
01.10.91
01.11.91
01.1291
Total:

13.574.000
13.574.000
13.574.001
13.574.00!.
13.574.000
12.957.000
80.827.002

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

Colocaçao

Vencimento

Titulo

Data-base

01.07.91
01.08.91
02.09.91
01.10.91
01.11.91
02.1291

01.07.96
01.08.96
01.09.96
Of.10.96
01.11.96
01.12%

541826
541826
541826
541826
541826
541826

01.07.91
_01.08.91
02.09.91
01.10.91
01.11.91
021291

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n' 565, de 20.09.79, do Banco Central
do Brasil,
i) autorização legislativa: Lei n' 1.389, de 28·11-88.
Art. 3"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Redação fmal do Projeto de Resolução n• 43, de 1991.
Faço saber que o Senado Federal aprovou; e eu, PresiPARECER N' 225, DE 1991
dente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno,
promulgo a seguinte.
(Da Comfssã'ó Diretora)
Redação
final
do Projeto de Resolução n' 44, de 1991
RESOLUÇÃO N'
, DE 1991
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, o limite da sua dívida mobiliária, mediante em is- . de Resolução n~ 44, de 1991, que rerratifica a Resolução-flç.
são e colocação no mercado de Letras Financeiras do Te- 55 de 1989, do Senado Federal.
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Sala de Reuniões da Comissão, 27 de Junho de 1991.
-Mauro Benevides- Presidente- Dirceu Cái'n"eii'O,Reiator
- Racbid Saldanha Derzi - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N• 225, DE 1991
Redação fmal do Projeto de Resolução n• 44, de 1991.
PreFaço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
sidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
_
RESOLUÇAO N• 44, DE 1991
Re-ratifica a Resolução n• 55, de 1989, do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
. . _. _ ." .
.
Art. 1• O art. 1' da Resolução n• 55, de 1989, passa
--a vigorar com a seguinte redação: -
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ce.nto) das 102.040.128 (cento e dois mT\ftõe,s, q11arentam.il
cento e Vinte e oito) LFTRS, com venCimento no segundo
semestre de 1991.
··
Art. 2<? As condições financeiras -básicas da operação
de crédito são as seguintes:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de 16%, consoante
pactuado no Memorando de Entendimento firmado pelo re~e~
rido estado com o Ministério da Economia, Fazenda e PlaneJa~
niento e com o Banco Central do Brasil,
b) modalidade: nOffiinativa~transferíVel;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou·
ro Nacional (mesma taxa referencial);
.. c:J) prazo: até 1.461 dias;
.. e)- valor nominal: Cr$ 1 ,00;

__ f) carade:çístiCã.s dÕs tíiutos a-serem substituídos:
"Art. 1• ·É a Campanhia Energética de Minas Gerais ·
- CEMIG, nos termos do art. 52, incisos V e VIII da
Quantidade
Vencimento
Constituição Federal, autorizada a contratar opii'açãõ
de crédito externo, nas condições do çonvênio _de paga01-08-91
30.424-097
mentos recíprocos da República Federatíva -do Brasil e
15-08-91
~0.490.i20
República da Argentina, com organismos financeiros· ar21.169.104
01-11-91
gentinos, no valor de US$ 130,000;0oo.Oo (cento e trinta
15-11-91
29.956.807
milhões de dólares norte:..americailos), nos termos da
102.040.128
Total
abertura de carta de crédito ou outro instrumentO de
pagamento, destinada a financiar os equipamentos prfhcig) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
pais da Usina Hidrelétrica de Miranda, na região do
emitidos:
Triângulo Mineiro, Estado de Minas Gei"ais, a serem T6t·
Colocação Vencimento
Tllulo
Data-base
necidos pela empresa argentina Indústrias Metalúrgicas
Pescarmona- S. A. L Y.F."
01-08-91
15-05-95
531383
01-08-91
15-08-95
15..()8..91
15-08-91
531461
Art. 2<? Esta resolução entra em vigor na data de sua,.
15-08-95
53i383
01-11-91
01-11-91
publicação.
18-11-91
15-11-95
531461
18-11-91
PARECER N• 226, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
Redação fmal do Projeto de Resolução n• 45, de 1991. termos da Resolução n° 565, de 20-9-79, do Banco Central
do Brasil.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
i) autorização legislativa: Leis n"s 6.465 e 8.822, de 15-12-72
de Resolução n 9 45, de 1991, que autoriza o Governo do
Estado do Rio Grande do Sul a emitir e colocar no mercado, e 15-2-89, respectivamente, Decreto Estadual no 33.668, de
Letras Financeiras do Tesouro dO-EStado do RiO Graride do 18-9-90.
Art. 3° ESta Resolução entra em vigor na data de sua pu:
Sul - LFTRS, destinadas ao giro de 84% das 102.040.128
blicaçllo.
LFTRS com vencimento no 2• semestre de 1991.
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de Junho de 1991.
PARECER N• 227, DE.1991
-Mauro Benevides, Presidente -Dirceu Carneiro, Relator
(Da Comissão Diretgra)
- Rachid Saldanha Derzl - Beni Veras.
Redaçãn final do Projeto de Resolução n• 46, de 1991.
ANEXO AO PARECER N• 226, DE 1991
- A Comissão Diretora apresenta a redação fiilãl do Projeto
Redação fmal do Projeto de Resolução n• 45, de 1991.
de Resolução n~ 46, de 1991, que autoriza o Governo do
Faço saber que -o Senado Federal aprovou, e eu,
Estado de São Paulo a emitir9.081.763A93 Bônus do Tesouro
Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
do Estado de São Paulo - Série Especial -. BTSP-E em
Interno, promulgo a seguinte
·
·
substituição a 93.117.950 Letras Financeiras do Tesouro do
RESOLUÇÃO N• 45, DE 1991
Estado de São _Paulo -LFJ'P ~ vencíve!s em 15~6-91 e sujeitas
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ao disposto na Lei n• 8.024, de 12-4-90.
a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesou~
Sala de Reuniões da Comissão, 27 de Junho de 1991.
ro do Estado do Rio Grande do Sul - LFTRS, destinadas
- Mauro Benevides, PreSidente -Dirceu-C-arneiro, Relator
ao giro de 84% das 102.040.128 LFTRS com vendmento
- Racbid Saldanha Derzi - Beni V eras.
no segundo semestre de 1991.
ANEXO AO PARECER N• 227, DE 1991
O Senado Federal resolve:
Redação fmal do Projeto de Resolução n• 46, de 1991.
Art. 19 É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul
·-~--· Faço saber que o Senado Fedex:_al aprovou, e eu,
autorizado, nos termos do art ...89 _da R~soip.ção n<? 58, de
Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
1990, do Senado Federal, a emitir e cOiCear no meréadQ
Interno, promulgo a seguinte
LFTRS, destinadas ao giro de 84% (oitenta e quatrópor
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RESOLUÇÃO N' 46, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado de São PaUlO a emitir
9.081. 763.498 Bônus do Tesouro do Estado de São Paulo
- Série Especial- BTSP-E em substituição a 93.117.950
Letras Financeiras do Tesouro do estado de São Paulo
- LFTP, vencíveis em 15-6-91 e sujeitas ao disposto na
Lei n• 8.024, de 12-4-90,
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o GOverno do Estado de São Paulo--autorizado, nos termos dos arts. 4 9 e s~ da. Re_soJu_ção ~~"- 58, de
1990, do Senado Federal, a emitir 9.081.763.493 Bônus do
Tesouro do Estado de São Paulo- Série Especiàl- BTSP·E.
§ 1• A emissão dos BTSP-E destina-se à substituição
de 93.117.950 Letras Financeiras do Estado de São Paulo
- LFTP, vencíveis eiJI 15-6-91.
.
§ 29 As LFTP substituldas constituem objeto de operações compromissadas em 13-3-90, conforme Lei n~ 8:024, de
12-4·90.
..
Art. 29 As condições financeiras da emissão dos BTSPE são as seguintes:
a) quantidade: 9.081.763.493 BTSP-E;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual à remuneração dos saldos em CrlJ.Z~:_·
dos novos rransferidos ao Banco Central do Brasír;-nã-forfna
da Lei n7 S.024, de 12·4·90;
·
d) prazo: de 18 ã 29 -meSes;
e) valor nominal: Cr$ 1.00;
f) características dos títulos a serem emitidos:

Vencimento

16-09·91
16-10-91
18-11-91
16-12·91
16.01-92
17-02-92
16-03-92
20-04-92
18-05-92
16-06-92
16-07-92
16-08·92
Total

Quantidade

Data-base

756.813.624
756.813.624
756."813.624
756.813.624
756.813.624
756.813.624
756.813.624
"""756.813.624
756.813.624
756.813.624
756.813.624
756.813.624
9.081.763.493

.19.03-90
19.03-90
19.03-90
19.03'90
19.03-90
19.03-90
19.03-90
19.03-90
19.03-90
-19.03-90
_)9.03-90
19.03-90

Art. 3~' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PARECER N• 228, DE 1991
(Da Comissão Direúmi)
Redação final do Projeto de ResoJução n9 47, de

1991~

A Comissão Diretora apresenta a redação filial dO Projeto
de Resolução n 9 47, de 1991, que a~:~!oriz~ ~- GoVerno do
Estado de Minas Gerais a emitir e colocar no mercado Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais~ LFTM,
destinadas ao giro de 83% dos 59.420.273 LFrlvCe dos
14.027.431.852 Bônus do Tesouro de Minas Gerais- BTMG,
com vencimento no 2 semestre de 1991.
Sala de Reuniões da Comissão, 2~ de junho de 1991.
-Mauro Benevides, Presidente -Dirceu Carneiro, Relator
- Rachid Saldanha Derzi - Beni V eras.
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ANEXO AO PARECI;R No 228, DE 1991
_Redação final do Projeto de Resolução n~" 47, de 1991.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 47, DE 1991
__Autoriza o Governo do Estado· de Minas Gerais a emitir
e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Minas Gerais - LFTMG, destinadas ao giro
-ae 83% das 59.420.273 LFTMG, e dos 14.027.431.852
Bônus do Tesouro de Minas Gerais- BTMG, com vencimento no segundo semestre de 1991.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a emitir e colocar no mercado Letras Flnariceiras do
Tesouro do Estado de Minas Gerais- LFTMG, destinadas
ao giro de 83% (oitenta e três por cento) das 59.420.273
LFTMG e dos 14.027.431.852 Bónus do Tesouro de Mlnas
Geiai:S, cóm- venciniento no SeguD.ãode 1991.
Art. 2"' A autorização a que se refere o artigo anterior
será realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de 17%, consoantepactuado no memorando de entendimento de 2-4-91, firmado
pelo referido Estado com o Ministéri_o da Economia, Fazenda
e Planejamento e com o Banco Central do Brasil.
b) modalidade: nominativa-tansferfvel;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do TesOuro Nacional (mesma taX;iJeferenciaJ);
· · d) prazo: até 1.827 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1.00;
O caracterísfiCas- dos títulos a s~rem substituídos:
59.420.273 LFTMG: vencimento entre 1'-7-91 e 1'-12-91;
14.027.431.852 BTMG;: vencimento entre 16-9-91;
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos;
-colocação: 1•·7·91 a 16·12-91;
, -vencimento: 11'~7-91 a 15-12~96
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n 9 565, de 20-"9~79; do Banco Central
do Brasil;
I) autorização legislativa: Lei n' 9.589, de 9-6-8"8 e Decreto n' 29.200, de 19-1-89.
Art. 39 O Senado Federal, durante os exercícios de 1991
a 1994, somente apreciará pedidos de emissão de títulos do
Governo do Estado de Minas Gerais relacionados à rolagem
do estoque de títulos representativos de sua dívida mobiliária
e ao estabelecimento no art. 33 das Dispo-sições Transitórias
· da Constituição Federal.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
_ __ _
. _
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Os pareceres
vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
· É lido e aprovado o seguinte:

semestre

REQUERIMENTO N' 359, DE 1991
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de pub_lic~ção, para imediata discussão e votação, ·
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da redação fiD.ai do Projeto de Resolução n9 43, de 1991,
que autoriza o Estado çio Riq de Janeiro_ a_ elevar, temporariamente, o limite de sua dívida mobiliária~ mediante emissão
e colocação no mercado de Letras Financeiras -do Tesouro

do Estado do Rio de Janeiro - LFfRJ destinadas ao giro
de 84% do 80.827.002 LFfRJ, vencíveis no 2' semestre de
1991.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1991. - Maurício Cor-

rêa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação

final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadore& que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.

O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~-Secretário.
-É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N' 360, DE 1991
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Resolução n' 44, de .1991,
que re-ratifica a-Resolução n<:> 55/89, do Senado Fe:derªl~ __ _
Sala das Sessões, 27 de junho de 1991. - Júnla Marlse.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, passa-se à im~di3.ta apfeCiação da_redação
final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam ·queiram permancer
sentados. (Pausa.)
. .
Aprovada.
.
.
Aprovada a redação final, o projeto vai à pro~~lgãç.ãô. ·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobr~ a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 361, DE 199!
. Nos termos ~o art. 321 do Regiiriento Interno; requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redaçã? final do Projeto de Resolução n• 45, de 1991,
que autonza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul
a emitir e colocar, no mercado, Letras Financeiras do TesourO
do Estado do Rio Grande do Sul (LFT- RS), destinadas
ao glfo de 84% das 102.040.128 LFT-RS com vencimento
no segundo semestre de 1991.
·
Sala das Sessões, 27 de junho de 1991. - José Paulo
Biso!.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, passa-se à iriiediata apreciação da redação
final. (Pausa.)
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer_
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 Secretário.É lido e aprovado o seguinte:

a

<:>

REQUERIMENTO N• ~2, DE 1991
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão_ e votação,
da redação final do Projeto de Resolução n'. 46, de 1991,
que autoriza o Governo do Estado de São ~aulo a _emitir
9.081.763.493 Bôilus do Tesouro do Estado de São Paulo
- Série Especial (BTSP-E) em. subst!tuiÇaó á 93.117.950 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP),
vencíveis em 15-6-91 e sujeitas ao disposto na ~ei n<:> 8.024,
de 14-4-90.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1991.- Fernando Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
o requerimento, paSsa-se·ã imediata apreciação da redação
final. (Pausa.)
Em discussõa. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutí-la, encerio a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa, requeriinento que será lido pelo Sr. 1<~ Secretário.
_É_!i<lo e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 363, DE 1991
-Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
diS_pensa de publicação, para imediata discussão e vo_tÇtçáo,
da redação final do Projeto de Resolução n• 47,de 1991,
que autoriza o Governo do Estado de Minas Gêrãis 3. ~mitir
e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de Minas Gerais (LFTMG), destinadas ao giro de 83% dos
59..420,273 LFT-MG e dos 14.027.431,852 Bónus do Tesouro
de Minas Gerais (BTMG), com vencimento no 2Q se-mestre
de 1991.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1991. - Júnia Marlse.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, passa..ge à imediata apreciação da redação
final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR.. PRESIDENTE {Mauro Benevides) - Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
A Presidência comuniCa ao Srs. SenadoreS- que haverá,
logo mais, sessão do Congresso Nacional. Estamos apenas
na dependência do término dos trabalhos na Câmara dos De~
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putados, com a sessão que está sendo dirigída pelo Presidente
Ibsen Pinheiro, a fim de que nos desloquemos pata aqul!le
plenário e ali possamos realizar uma sessão, com -o parecer
sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
A Presidência comunica aos Srs. Senadores que fez incluir
essa matéria na Ordem do Dia para que~ tomando-se conhecimento do parecer do Relator Messias Góis, abramos um prazo
para os destaques até às 11 horas de amanhã. Às 14h30min,
o Congresso Nacional deverá reunir-se _para_ decidir sobre a
Lei de Dffetrizes Orçamentárias. Se nãO hOuver essa deliberação, sabem os Srs. Senadores, que conhecem a Constituição
muito melhor do que o Presidente, que estará automaticamente prorrogada essa primeira etapa de trab~ho da atual
Sessão Legislativa.
_
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL -RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ·não há,
hoje, seguramente, nenhum tema mais delicado e vi~al para
o interesse nacional, do ponto de vista das políticas interna
e externa, que a questão ecológica. E, dentro dessa questão,
é irieVitável a menção à Amazônia, em cujo território situa-Se
o Estado de Rondônia, que tenho a honra de representar
nesta Casa.
- -- -Desde que a ecologia adquiriu tal status algo indiscUtivelmente positivo pãi-11. o progresso humano_, que passou a
conviver com toda sorte de equívoCos. E, dentro dessa paradoxal circunstância - em ·que algo intrinsecamente bom, como
a ecologia, gera frutos freqüentemente ruins -::-. a Amiizônia
é sua mais constante e conhecida vítima. Em torno de sua
realidade, múltipla e semidesconhecida, erigiram-se mitos e
tabus cuja fundamentação é nula e não resiste à niais elementar
avaliação científica.
CitO, entre outras, afirmações que se tomaram clássica~,
de que a Amazônia é "pulmão do mundo" ou "usina dos
climas do_planeta" ou, ainda, matriz do chamado "efeitoestufa". Nada disso é verdade. Nada disso tem chancela de
cientistas e pesquis.tdores. -Mas é em nonle de tais axiomas_
que se fundamentam nutnerosas críticas internas e externas
às políticas desenvohimentistas da região e_ que se resumem
numa perversa conclusão: a intocabilidade da Amazônia é
vital para o equilíbrio ecvJógico do Planeta. Nisso está toda
a questão amazónica: deve ou não a região aspirar ao desenvolvimento económico?
ComO seu -representante político, tenho não apenas- o
direito, mas o dever de me pronunciar a respeito. E a reSposta
é uma só: a Amazônia tem ~todo o direito ao progresso ecori6mico e material, sem que disso resulte qualquer prejuízo para
a humanidade. Muito pelo contrário. se implentadas com
os devidos cuidados ao meio-ambiente o chamado desenvolvimeilto sustentado---;- aS políticas desenvolvimentistas pa"ra
a Amazônia irão resultar em formidável benefício para "toda
a humanidade.
Não é apenas na área mineral que a região é magnificamente dotada. É hoje o maior ba~co genético do Plarieta,
circunstância que a valoriza imensamente do ponto de vista
geopolítico e económico, dado extraordinário progresso das
pesquisas mundiais em torn·o da engenharia genética. Isso,
de certa forma, esclarece a cobiça internacional em torno
da região e todo o emaranhado conceituai que busca a;>risioná-la em uma redoma de intocabilidade preservacionista.
Faço este preâmbulo para registrar, desta tribuna, 8: realização-de importante Seminário sobre a Amazônia, promovido

rr.J
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pelo meu partido, o PFL, em Belém. Ontem, lá estive, ao
lado do presidente do PFL, eminente Senador Hugo Napo..:
leão. E, além de absorver novos e eSclarecedores conceitos
científiCos sobre a região - que confirmam plenamente os
pontos de vista que venho sustentando sobre o desenvolvimento amazónico-_:_' tive oportunidade de travar relações
com abnegados pesquisadores da região.
Antes de formular minhas convicções, quero aqui alinhavar alguns conceitos importantes que recolhi das palestras
de alguns cientistas que lá compareceram.
Começo pela professora Clara Pandolfo, que dissertou
sobre "Meio Ambiente e Desenvolvimento", de resto, tema
básico dos deb~tes ~cológicos. E~ que disse a professora?
Símples: confirmOu, a partir de dados confiáveis e precisos,
-a absoluta compatibilidade entre preservação ambiental e desenVolVimento económico.
Vou procurar resumir suas considerações, tal ã. sua relevância. Entre as prioridades que alinha para a região, estão:
zoneamento ecológico-económico da região, algo que não está
contemplado no pré-zoneamento IBGE-Sudam; política florestal regionalizada para a Amazônia, em termos já f~rmu
lados pela Sudam, em 1975; investimentos em pesquisa que
perm_itam compatibilizar proteção afi!biental e~ de$envolvimento económico; novas tecnologias de manejo florestal, com
recursos que permitam sua exploração em escala industrial;
desenvolvimento agrícola da Amazónia, levando-se em conta
não apenas o uso social da terra, mas também o económico;
novos recursos hídricos e hidrelétricos e ·ações de planeja~
mento_ecológico e social; apoio aos povos da floresta, com
a demarcação de seus territórios.
São essas, em resumo, a-s- íniciatiVa·s que profeSSora
Clara Pandolfo sugere. A elas acresceríamos, agora, as obserVaçõeS de outro conferencista ilustre, o professor Ítalo Falesi,
que dissertou sobre_ a "A Vocação Agrícola da Amazônia".
E aí, antes de citar suas sugestões, quero aqui desfazer
~mais um dos muitos equívocos que se difundem planet~ria
mente sobre a Amazônia: a de que seria uma região inteiramente recoberta de floresta, o que a tornaria inapta-à cultura
agrícola, destinando-a tão-somente ao extrativismo. "IsSO não
é verdade. Apenas P4% do território aritazônico é composto
de floresta; 36% são de tipos diversos de vegetação, enquanto
nada menos que 18% são de campos e -cerrados. Esses dados
foram fornecidos, no seminário a que me refiro, pela professol'a Clara, para sustentar o argumento de que há espaço
para atividades agropecuárias na região, sein ptejufzo do meio
ambiente.
·
Outro mito desfeito pe~a professora é o da dimensão
das queimadas. Segundo dados do INPE, o desmatamento,
na Amazónia Legal, de 1950 para cá; é de 5,124%, que,
somados ao ocorrido nos períodos anteriores, petfaz um total
de 7,5% da região. Esses dados coincidem com conclusões
de CPI do Congresso Nacional, que constatou o estado de
conservação de mais de 90% do território amazónico. Se,
para os padrões europeus, 7,5% da Amazónia parecem gigantesco, em termos relativos é algo insignificante.
Mas voltemos ao professor ftalo Falesi. Ele sustenta a
necessidade de uma política consistente de incentivos fiscais
para recuperar áreas pioneiras na Amazô_nia, a exemplo do
que já ocorreu em .outros países. E afirma Dito apenas a vocação agrícola da região, mas também sua riqueza e diversidade.
Para que daí resultem dividendos económicos expressivos, diz ele, é precioso formular política voltada para a produ-

a
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ção de a1imeritos. R-ar à equação é inevitável: pesqÜ\sas e
recursos.
Quanto a isso-; Sr. Presidente~ Srs. Senadores, não tenham
dúvida: a redenção económica da Amazônia - dentro do
pressuposto do desenvolvimento sustentado ou -o.ecodesenvolvimento, que é a plalavra chave de to.da es.sa discussão. depende fundamentalmente da definição de uma política de
maciços investimentos, tendo_ em vista objetivos_não apenas
sociais, mas também geopolíticoS e desenvolvimentiStas. -O que é inconcebível- e este Seminário promovido pelo
PFL em Belém demonstrou-o à exaustão - é que o Brasil
se sinta encurralado por toda uma retórica vazi~ _si}~tent;tda
pelos lobbies internacionais, que buscam impedi-lo de usufruir
de uma das mais ri~s regiões da Terra e que abrange mais
da metade de seu território.
Nesta hora, onde eStãO âs nurne!O~ã.s eiiiidad~s intelriàcionais de defesa dos direitos humanos, que freqüentem-ente
relacionam o Brasil como país iD.ffatOi daqueles furidarrientos?
· Onde estão essas entidades para defender os direitos dos povos
da floresta? Afinal, a tese da intocab_ilídade da Amazónia
impede que seja exercidõ- o mais elementar e vital direíto ,
humano, que é o de- aspirar ao progresso sOcial e Jllaterial. _
A população da Amazônia, cujo mapeamente detalhado
se faz necessário, sorna nada menos que 17 milhões de brasileiros, cuja ·atividade básica é a âgiicultura e o extriltivismO~
São quase- todos pequenos produtOres rU.rats;desproviâos das
. mais elementares tecnologias e informações. E é justamen~e
a ignorância, irrrtã gêinea da pobreza, a matriz âe tõdas as
distorções que, no passado, iêSultaram em danos ao meio
ambiente. Se, mesmo _nos pafses mais desenvolvidos, com
acesso ao conhecimento tecnológico, os danos ambientais não
foram evitados, ao contrário, foram simplesmente liquidados,
que esperar do desassistido homem da floresta, entregue à
própria sorte?
O Sr. Marco Maciel - Senador Odacir Soares, V. Er"
me concede um aparte?
O SR. ODACIR SOARES - Com pr-azer, Senador Mar·
cos_Maciel
-O SR. MARCO MACIEL - Senador Odacir Soares, a
minha intervenção tem_dois objetivos: prlmeiró,-"felicitar V.
Ex~ pelo fato de trazer a debate, aqui nesta Casa, tema que
assume importânciã transCendental para o País, que é a qUes-tão ecológica, sobretudo quando nos preparamos para a realização de uma grande conferência sobre_ ecologia e desenvolvimento, que se realizará no Rio de Janeiro, no próximo
ano. Há vinte anos, não se realiza uma conferência de tamanho
alcance. Segundo, por intermédio de V. Ex~, quero cumprimentar a direção do PFL por ter realizado, no local adequado,
a Amazônia, em Belém do Pará, um Simpósio patã--discutir
a questão. Lembro, a propósito, que o PFL foi um dos prinieiros partidos políticoS do País a in_cluir a questão ecológica
nos seus estatutos, no seu programa, tratando-a, assim, como
uma matéria fundame_ntal para uma política orgânica e integrada do processo de desenvolvimento nacional. Por isso,_ como_
estou afirmando neste instante, cumprimento V. Ex~
por
seu intermédio, o Presidente do Partido, Senador Hugo Napoleão, e também sua comissão executiva, pelo fato de ter realizado tão importante conclave:. Oxalá que as conclusões sirvam
de reflexão para todos nós e orientem a posição brasíleira~
sobretudo nos debates que ocorrerão no próximo ano, durante
a realização da Eco-92. Meus cumprimentos a V. EX'

e,
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O SR. ODACIR SOARES - Agradeço a V. EX', nobre
Senador Marco Maciel, pelo aparte. Esse SemináiiO que se
realizou ontem e está se realizando hoje, em Belém, como
decorrência de urna promoção do nosso partido, a meu ver,
conseguiu urna síntese muito importante, que está na cabeça
de todos os amazônidas e que deve, necessariamente, estar
na cabeça de todo o povo brasileiro: a Amazônia não pode
e· nem vai prescindir do desenvolvimento.
-- -É necessário, também, esclarecer que toda essa polémica
travada em torno das expressões ~~desenvolvimento'' e ·~ecolo
gia" decorre simplesmente de uma omissão de todos os governo-s anteriOres~ nO sentido de alocar, no Orçamento da União,
os recursos necessários aos investimentos maciços que ali precisam ser realizados.
A Professora Clara Pandolfo foi felicíssima ao. dizer que
o nosso_dilema é promover o de.senvolvimento cOm-um mínimo
de dano à ecologia e à natureza.
Tudo isso é possível, desde que haja, no País, uma consciência de que o desenvolvimento amazónico é fundamental
à própria soberania nacional e aos objetivos que o Brasil
·aevê -e precisa fixai no· sentido de sua afirmação. O Brasil
não pode se afirmar como nação, não pode ter objetivos nacionais definidos sem, jiririleiro, definir o que fazer com a Amazônia e n~ Amazônia. Nesse s~ntido, a Amazônia já deixou
cl3!0_, está deixando Claro e vai, a cada momento, deixai mais
claro ao País que não pode e, não quer prescindir dos recursos
n3.turais que ali existem sob todas as foimas. A Amazônia
quer, precisá e vai usufruir dos recursos naturais ali existente.s.
O Sr. Marco Maciel - Aliás, Senador Odacir Soares,
se V. Ex• me permite uma brevíssima interrupção, eu g-ostaria
de lembrar que a Conferência Internacional, intitulada
Eco-92, é ecologia e desenvolvimento. Geralmente se omite
a- palavra desenvolvimento quando se refere a esse grande
conclave intentacional que se efetuará no próximo ano no
Rio _de Janeiro, a exemplo da conferência que se realizou
há 20-an-os. É bom lembrar que é uma conferência -de e~~ogia
e desenvolvimento, ou seja, esse é o nosso desafj.q, o .deSafio
brasileiro, e um desafio mundial tãmbém: como compatibilizar
desenvolvimento com proteção, com equilíbrio ambiental. Seria uma posição não ecologista, mas naturalista,_ ou seja, simplesmente defender a natureza tal qual ela se encontra. Essa
abordagem que V. Ex• está fazendo foi muito .boa, e ~spero
g_ue ela venha a se ciistalizar em toçlo o País, pãi"a que pOssamoS-ter umã-diretriz finite com relação a eS"sa questão, sobretudo quando aqui chegarem os representantes dos governos
estrangeiros, de organizações governamentais e não governamentais que venham discorrer sobre a questão ecológica, disçutindo-a também com o Olho cravado na Amazónia, porque
me parece que não foi à toa a êséolha_ do Brasil parã a realização da Conferência Eco-92;-há também algo debaixo do sol
nessa preocupação-ambiental.
O SR. ODACIR SOARES - Senador Marco Maciel, o
outrO aspecto dessa questão, que foi levantado em Belém,
foi sobre a ampliação das reservas extrativistas da Amazônia,
como se isso fosse a vara de condão para resolver os problemas
dos amazônidas.
A Amazônia não deseja voltar ao extrativismo e nem
quer ampliar as suas f_rentes extrativistas que terminaram por
levá-la ao empobrecimento, no qual ela vive hoje. Isso é uma
falácia.
Essa história de se falar em povos da floresta, na medida
em que se pretende ampliar as reservas e criar novas áre~s
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extrativistas não serve para·a-AD:i3z60ia porque esSa realidade
económica, exatamente, foi a responsável pelo empobrecimento, pela precariedade da vida em nossa região. -

Esse seminário" qu-e Se eStá realizando em Belém, organizado pelo nosso- Partido, está trazendo essas conclusões que
são sínteses sobre as quais n6s;-Os amazónidas, nós, u povo
brasileiro, devemos nos debruçar.
Temos discutido muito no Congresso Nacional aspectos
científicos dessa questão, os quais parecem-me devem ser deixados de lado porque precisamos nos fixar n-os aspectos políticos na medida em que a integração da Amazónia ao Brasil
implica, por sua vez, na definição dos objetivos -nadonais
do Brasil como Nação e como potência. O Sr. Aluízio Bezerra- Concede-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador?
O SR. ODACIR SOARES-- Com muito prazer, nobre
Senador AluíziO Bezerra.
O Sr. Aluízio Bezerra- Senador Odacir Soares, parabeni:io V. Ex~ pelo pronunciamento que faz nesta Casa, rio mOmento em que tanto se discute a questão do meio ambiente
e, trazendo no seu bojo a questão amazónica, especialmente
diante da perspectiva da Eco-92, a realizar-se de 1~ a 12 de
junho do ano que vem. É impOrtante, declarações de parlamentares, que supus possuírem domínio mais aprofuridado
sobre a Amazónia, dizendo que estamos assustados, que os
brasileiros se preocupam demais e que a questão -é outra.
É importante que seja exatamente nO -Parfariiento,- aqui nesta
Casa e digo, pelas experiências anteriores, que e'stejamos muito bem preparados para discutir a questão ecológica, definir
a vocação da Amazônia, que seria o Estatuto da Amazônia,
o zoneamento agroecológico da região_~ É claro que somos
ecologistas, mas o bem jurídico social mais relevante _da sociedade é o homem, e discutimos ecologia em função do homem.
Nisso nós nos diferenciamOS bastante das teses sectárias que
visam fechar a Amazônia numa vitrine, ou trancá-la numa
redoma, pois ela representa os interesses dos países ricos q-ue
visam explorá-la e rD.anipulá-la futuiamente. Parabenizo-o pelo debate que V. Ex~ abre nesta Casa como conhecedor profundo e preocupado que é com as questões da Amazóriia,
como nós também, e espero amanhã, também, fazer um pronunciamento de fundo a esse respeito. Assim, devemos encarar essa questão e estudá-Ia em profundidade. Creio que os
companheiros que anuncia_m_ em declarações, que Ii recentemente na imprensa, de maneira superficial sobre essa questão,
devem se aprofundar e ir muito mais longe_ e buscar, pelas
lições do passado, tirar conclusões para as preocupações que
temos como patriotas e como brasileiros, preocupados com
o futuro desta Nação, com a defesa intransigente -dos interesses
amazónicos e nacionais. A Petrobrás foi- um eXemplO- diSs-Ci
no passado. A Amazónia é a Petrobrás dos nossos dias, com
muito mais ·complicações. -v. Ex' está âe parabéns por abrir
o debate sobre essa questão qUe merece a participação de
todo o povo brasileiro.
- -O SR. ODACIR SOARES ~ Agradeçcr- aV. Ex• pelo
aparte. Queria mais uma ve:zconSigllarOSe-guinte-: i Arllazôriia
não pode abrir mão do desenvolvimento, nem da utilização
dos seus recursos naturais. Se erros -ocorreram, forain de planejamento ou de execução, mas eles não ·devem servir para
a definição de uma política ecológica que seja contrária à
ambição e ao desejo de desenvolvimento da nossa região.
Sr. Presidente, mesmo assim, como pudemos provú, são
mínimOS os danos que esse homem amazónida causou ã Natu-
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reza. E o que hoje nos pede - nós, que representamos o
poder público - é maior atenção, atravéS de investimentos
~ª-_ciços em pesquisas e tecnólogiã, aí é que reside a solução
do problema amazónico.
Iniciativas como o "Seminário sobre a AinaZôfllã'', promovido pelo PFL, são de enorme importância para essa indispensável redescoberta da Amazônia.
Quero aqui registrar outra importante conferência ontem
proferida, sobre "A Problemática Indígena da Amazônia pelo
profeSsor- Cláudio Medeiros. Os tiabalhos se encerram hoje,
sob a PreSidência do Deputado Alacid Nunes, Presidente do
PFL daquele estado. E prevêem duas importantes palestras:
"I~p-~_l!_tação da Justiça Agrária na Amazônia", proferida
pelo Dr. Otávio Mendonça; "Amazônia Interior: Apologia
e holocausto", pelo professor Samuel Benchimol. Ambas as
palestras serão sucedidas por amplos debates.
ConcluindO, Sr. Presidente, Srs. Seri:idores, faço uma
advertência: o fato de serdiarmos, ano que vem, u Congresso
Mundial do Meio Ambiente não nos torna imunes à fúria
preservacionista de influentes giupos economistas, que mascaram seus inconfesSáveís interesses-com fraseS de efeito supostamente em defesa da Natureza.
Não nos iludamos, não podemos chegar à Eco-92 de mãos
abanando. Precisamos, O quanto-antes, estar munidos de algo
semelhante a um Código Ecodesenvolvimentista da Amazónia, que estabeleça os fundamentos do desenvolvimento sustentado da nossa região. A Amazónia nos pertence, não há
dúvida. Mas, para que isso fique evidente, é preciso que,
enfim, dela nos apossemos efetivamente, E aí a palavra-chave
é uma só: desenvolvimento económico. É hora de descobrir
a Amazônia, 500 anos depois da descoberta do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Odacir Soares, o Sr. Mauro
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, 1~ Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao Senador Ney Maranhão.

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso~ Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Anteontem tivemos um debate a respeito do parcelamento c;lo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para com
os_ Municípios; os Estados e órgãos do Governo. Dentro desse
debate mantive urna conversa conr o- Ministro António Rogério Magri sobre o decreto do Ministério do Trabalho e Previdência Social, o que dá um prai:o de 180 meses, não só para
as empresas privadas mas também para os Municípios e Estados saldarem seus débitos.
TiVe ocasião de falar pelo telefone corri o MinistrO, qUando S. Ex' me garantiu que havia um engano no decreto publicaçlo no Diário Oficiai de 19 de juriho, cuja Resolução n\"'
48 foi publicada no dia 24 de junho de 1991. Tal resolução
-diz que- 9-S empregadores seriam beneficiados com o prazo
•de 180 meses para saldarem seus débitos. Dentro desse debate,
-o nobre Parlamentar que está agora presidindo a sessão, Senador Alexandre Costa, afirmara que havia um projeto na ~Co
missão de Assuntos Económicos sobre o assunto.
Quero ·esclarecer à Casa neste momento, em nome da
Liderança do Governo, que a Resolução n~ 42, publicada
no Diário Oficial, conforme eu havia explicado no debate,
continha um engano da parte do Diário Oficial, quando esten-
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deu o direito aos empregadores. Saiu hoje, dia "27, no Diário
Oficial, a retificação, a qual quero ler para os Srs. Senadores:
"Considerando a conveniência de permitir a regulaw
mentação, através de recolhimentos parcelados, da Situação dos _Estados, Municípios, suas Autarquias e Fundações, em débito para Com o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS, em virtude de não haverem efetuado, no tempo devido, os depósitos previstos em lei."
Ou seja, o financiamento de 180 me_ses é exçl~sivamel!te
para esses setores, ficanc:Jo com~le~a~eilte faia desse benefício
as entidades particulares.
~' .
-, __
-_
Ao mesmo tempo, quero me congratular com ô Presidente pela aprovação, na Comissão de Assuntos EconÇJmicos,
desse projeto, que irá, definitivamente, regulamentar um assunto de tão gran,de interesse_ para os Municípios, para os
Estados_ e também para os órgãos do Ooy_ef!!.O.
O Sr. Jntahy Magalhães - Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador Ney Maranhão?
O SR. NEY MARANHÃO - Ouço V. Ex• com muilo
prazer. Senador Jutahy Magalhci~s_. _
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ney Maranhão, fico
satisfeito em ver que não foi em vão que, no Senado Federal,
levantamos essa questão, quando o Senador AlexaiJ.dre Costa
nos apresentou um texto que parecia ser o oficial. Era apenas
um rascunho, mas parecia ser o texto oficial, o que foi confirmado com a sua publicação, ontem, no Diário Oflç_ia}_. Protestamos, e vários Srs. SC_n_ad.or~s protestaram. E V. Ex~, com
o cuidado que tem sempre, de procurar se informar a respeito
dos assuntos que são abordados noSenado, manteve_um cantata com o Ministro An~ónío Rogério Magri, que teiiã. informado a V. Ex~ que aqUele texto não seria o publicado no
Diário Oficial. Lamentavelmente, foi o texto publicado ontem
no Diário Oficial exatamente igual àquele que nos tinha sido
apresentado aqui pelo Senador Alexandre Costa. Hoje vejo
que, por interferência da ação de -v. Ex• e das Lideranças
do Governo, e pelas manifestações do Senado, o texto. foi
retificado para aquilo que é correto, não permitindo haver
essa situação desagradável que não poderíamos aceitar. Veja
V. Ex~ a importância de termos um trabalho de fiscalização.
Uma_ das grandes prerrogativas do Congresso hoje é a da
fis-calização. Por issó_ ifiéSmo, tive a oportunidade de ·anunciar
que iria apresentar· uma sugestão à Comissão de Assuntos
Económicos para criar-se uma subcomissão para acompanhar
o processo de privatiza-ção, que vai, agora, entrar numa fase
mais efetiva. E como não sou _membro da Comissão_çle As_sunesentasse essa proposta na reunião. Não- sef se--o P.(~s1dc;::~te
leu a proposta, hoje, embora tenha me prometido que-o fã.ria.
Como eu estava na CPI de Obras P!Íblicas, não pude IJ.car
na reunião, mas S. Ex• sugeriu que eu me informasse se as
Lideranças dos divers-os Partidos concordavall! ç_c_>m a crü~.ção
dessa subcomissão para ac_ompanhar os processos de privatização. Tive oportunidade de conversar com V. Ex•, com o
Senador Marco Maciel, com o Se.nador Affon~o_ Cam_argo,
com o Senador Fernando Henrique, com o Senador Humberto
Lucena, e as Lideranças com as_ quais pude contactar. E todos
estiveram de acordo que a subcomissão .{asse cria.Qa. _Peço
também a V. Ex•, como Vice-Líder, que, em conversa com
o seu companheiro de Bancada, Senador Raimundo Lira,
mostre aS. Ex~ a necessidade dessa criação. A principal obrigação, hoje, do Congresso Nacional é fiscalizar, é um direito
do qual não podemos abrir mão. Existe um ptOjeto meu trami-
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tando na Câmara dos Deputados, já- aprovado no Senado
Federal, dispondo que cada caso viesse à deliberação do Congresso. Mas, enquanto isso não se traduz em lei, espero que
V. EX' consiga com o seu correligionário, Raimundo _Lira,
que S. Ex• faça prevalecer essa idéia, que tem a concordância
das Lideranças dos diversosJ~artidos. O nosso qbjeti_vo é que
se instale logo, de imediato, a subcomissão da Comissão de
Assuntos Económicos para acompanhar os processos de privatização. Creio que é um assunto da maior importância para
o Senado Federal.
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Jutahy Magalhães,
-v. Ex.•, como sempre, faz oposição ao Governo, mas_ uma
oposição construtiva, fiscalizadora, o que redunda em que
o Governo trabalhe com transparência, que é o que desejamos.
Com respeito ao problema do ·prazo de 180 meses para
o pagamento dos débitos das estatais, dos Municípios e dos
Governos dos Estados, está tudo muito bem esclarecido. E
_V. Ex• tin~a toda a razão. Outro día, foi publicada no Diário
Oõciãl,-OOiilrãriaine-nfe-aó que liavia sido garantido a V. Ex~.
atrayés dã -palavra do MiniStro do Trabalho e da Previ5iência
--Social, uma medida favorável às empresas privadas.
V. Ex~ tinha toda a razão ao protestar. Hoje, está tuqo
esclarecido.
Agora, quanto ao segundo assunto, ~enador, con~o.rdo
inteiiamente com V. Ex~, porque tenho certeza de que o
Governo do Presidente Collor quer as coisas o mais transparente possíveL O problema das estatais envolve gr~desinte
resses de um lado ou_ de outro. Às vezes, empresários que
se dizetn nacionalistaS, que são contrários à privatização das
estatais, por trás têm um interesse econômico, se locupletam
com ISSo.
Viu V. Ex! esta semana um debate com o SenadÔr Ronan
Tito so6re a USIMINAS. Sabe V. Ex• muiio bemgue, hojê,
o problema das empresas siderúrgicãS é uma defasagem nlUlto
- grande em preços das chapas de aço, de ferro etc. Enfiin,
nessa área há uma defasagem muito grande em relação aos
preços internacionais de, se não me engano, Senador, 42%_~
Os grandes empresários compi'ain esse material, e eu
me pergunto se eles repassam alguma coisa para o consumidor.
Quem está ganhando com a diferença nós preços é essa gente.
Então, essa comissão que V. Ex~ está propondo é salutar,
é mais uma fiscalização para que a privatização-se- processe
com toda a transparência, e nós, do Poder Legislativo, temos
uma importância fundamental nisso.
Concordo com V. Ex~ e o parabenizo p~r essa idéia.
A. S~ Júnia Marise - V. Ex~-me permite 'um aparte,
nobre Senador?
O SR. NEY MARANHÃO - Tenho o prazer de ouvir
a Senadora pelo Estado de Minas Gerais, minha Colega, Júnia
Marise.
A S~ Júnia Marise - Senador Ney Maranhão, quero
apenas registrar a importância da ação política de V. Ex~
na Liderança do Partido da Reconstrução Nacional nesta Casa, já que imediatamente entrou em contato CQm o Ministro
do_Tr~bªlho e Previdên~a Socj_al para aferir e verificar qUestão
que foi objeto de debate nesta Casa e de grande preocupação
dos nQssos.senadqres. Vejo que acima de tudo, a ação política
que V. EX• desenVOlve procura exatamente contribuir para
que o governo possa fazer, em determinados momentos, ·a
corteção de atos praticados na esfera da administração federal;
mOstra, sem dúvida ale:uma. a arande contribuição que V.
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Ex~. como líder nesta Casa, 'tem~ procurado, d:IUtuiriilffitinte,dar ao Governao para ·que haja não apenas a transparência
mas, acima de tudo, o acerto nas decisões. Portanto, entendo
que a modificação feita pelo Ministério do Trabalho e Previ-

dência Social após as preocupações que foram ley_ª--n_tadas nesta
Casa e levadas por V. Ex~ ao Ministro, ponderadas- estou
certa - demonstrou, mais uma vez, o acerto com que tem
se conduzido na liderança do Partido da Reconstrução Nacional. Era isso que eu queria registrar, além de cumprimentar
V. EX'
O SR. NEY MARANHÃO- Senadora Júniâ Marise,
quero aq;radecer a V. Ex~ por esse aparte, prinCipalmente
por·parhr de uma senadora que tem uma grande experiência
P?lí!!ca:- e ãdmímsti'ãtivae-representa, nesta Casa, ó grande
Estado de Minas Gerais.
V~_ Ei' sabe muíto bem o que é 0 Poder Público. V.
Ex' foi vice Governadora e governadora do Estado de Minas
Ge~ais, sabe as dificuldades de se ad~iníslrir e-:-;;abe que,
muitas vezes, pessoas que procuram se faZer de amigos, se
fazer de colaboradores, por trás, às vezes, prejudicam tremendamente uma administração._ESse foi l:I-ID caso dessa__na_ty_x:e_z~.
E casos como esses, Senadora, repetem-se muitas vezes. Mas
o Presidente da República tem dado provas de que quer acertar.
Veja agora, V. E~. iimito coritiibuiu com o· seu áparte,
com a sua solidarieda,de, o ex_emplo de uma atitude do Governo que foi aprovada, nesta Casa,-·pela maioria absoluta
por mais de _50 _.votos: a recondução do Prqcurador-Geral~
Muitas pessoas, uma grand~ parte dos políticos, ::ichavam que
o Presidente não m-a rec;:onduzi.:J.O à Procllradoria-Geral da
Repúb~ica, porque quando o Governo errã., ele é o primeiro
a ex_igír o cumpriinento da lei, através do Supremo Tribunal
Federal, e quando o Govem_o acerta, ele também é o primeiro
a apoiá-lo.
O Presidente precisava de uma pessoa apolítica, que não
aceitasse pressões de a e nem_ c;Ie_ b, por que enquanto não
transformarmos 75%_ dos artigQs da Constituição em lei ordinária, enquanto não se estabelecer_ interpretação jurícÜCà correta, temos que ter um homem dessa natur~u g..c._upando esse
carg?. E o Presidente Collor deu provas às_ oposições, ao
Brasil, de que é um _estadista e quer o melhoi para a nossa
Pátria: Muito obrigado a V. Ex•
Sr. Presidente, termino o meu pronunciamento após os
esclarecimentos que acabei de dar ao Senaclo Federal.
·
Muito obrigado. (Muito bem!)
O Sr. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Tem apalavra
a nobre Senadora júniã-Marise.
_
___
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN - MQ. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, SR~s e Srs .. Senadores,
. A nossa história exige que os marcos culturai_s_ da gente
brasileira sejam preServados. E a constituição _qlie acabamos_
de aprovar em 1988 estabelece que cabe ao__ poder púb1íco
conservar, com o apoio da comunidade, o património artístico"
e cultural brasileiro.
Relembrado esse compromissO·;--quero trázer à eSta casa
uma notícia _que agride a nossa cullura, e que está a exigir
iriiCiãUVãS e açõeS na def~sa-de uma obra de 276 anos_. tombada
pelos Instit.utos do Patri_mônio Hisióiico Nacional e Estadual,
cuja recuperação, iniciada em 1986; foi abando-nada menos
de um ano depois, sem que respOnsabilidades tenham sido
devidamente apuradas e a grande obra foSse protegi~a. _

Sexta-feira 28 3947

-EstoU me referindo ao Mosteiro de Macaúbas criado
construído na histórica cidade de. Santa Luzia, em Mi~as Gé~
rais, háquase três séculos, onde a área edificada atinge 6.500
metros quandrados e o prédio tem 106 cómodos. Ali, atualmente, as paredes, as celas e os corredores seculares estão
ameaçados de, em breve, transformarem·se em ruínas, já queas paredes grossas de pau-a-pique estão sendo corroídas junto
com as janelas, forros e telhados.
É urgente a necessidade de pedir socorro para o Mosteiro
de Macaúbas, que abriga as irmãs da Ordem de Imaculada
Conceição. Elas vivem, até hoje, em clausura, dividindo seu
tempo entre orações e a luta para preservar o património
que, hoje, pertence mais à história do Brasil e a um povo
do _que a elas mesmas.
Apreensivas diante do descaso e do abandono a que foram
relegados os ed~ícios do mosteiro, as irmãs estão, atualme~te,
fazendo apelos a todo mundo para que enviem doações recur-'
sos para aquela ca~a? _diante da falta de ações por parte de
quem precisa sensibilizar-se para a preservação do secular
prédio. E, para quem chega até lá, é de preocupar o estado
da estrutura da construção, os estragos que atingem a capela
de Nosso Se_nhor dos Aflitos, a situação atual do "Corredor
do Serro", mandado construir por Chica da Silva, e choca-nos
o estado atual da parede frontal do mosteiro.
É importante lembrar, aqui, que o Macaúbas já foi local
para recolhimento.
. Depois de 35 anos no Mosteil-0 de Macaúbas, 11 dos,
qua1s como responsável pela sua administração, a Madre Maria Imaculada informa também que, além do descaso pela
urgente recuperação dos edifícios da instituição, ela enfrenta
outro desafio: todo o dinheiro que havia sido doado à. irman·
-dade foi confiscado, em março de 1990, pelo Governo, ficandobloqueado no Banco Central. Diante de tudo isso, as irmãs
apelam no sentido de que a burocracia que emperra tudo
possa ser dominada, e as obras de. resta_uração e recuperação
.
seja logo determinadas e realizadas.
Neste momento faço, desta tribuna do Senado Federal,
um apelo em defesa da restauração e recuperação do Mosteiro
de Macaúbas, um dos orgulhos de no~sa Minas Gerais e marco
importante da história brasjleira dos últimos três séculos, bus-·
cando sensibilizar o Goverpo Federal, comprometido com
a cultura do povo deste País, e o governo mineiro, através
do governador do estado e da Se_cretaria de Cultura.
Ao mesmo tempo, solicito ainda sejam transCrita_s nos "
anais_desta casa, na forma regimental, as matérias veiculadas nos jornais Estado de Minas e Diário da Tarde, edições dos _
_ dias 5 e 3 de. junho corrente, às páginas 26 e 10, respectiva- -mente, ambos de .Belo Horizonte, pelas oportunas reportagens
mostrando o que representa, seu relevante papel no história
recente e a importância inquestionáVel do Mosteiro de Macaúbas, obra que não podemos abandonar pelos serviços prestados e por seu alto valor para o património cultural do Brasil. ~
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex~ um aparte? •
A SRA. JÚNIA MARISE - Com muito prazer, nobre :
Líder, Senador Ney MARANHÃO.
O Sr. Ney Maranhão- Senadora Júnia Marise, V. Ex~
tra~ a es_ta Casa pronunciamento em defesa do património
histórico de Minas Gerais,_ que é o patrimóllio histórico do Brasil. Quero me solidarizar com V. Ex~- e tenho certeza
que esta Casa também está com V. Ex~- para, juntos, exigir--·
mos _que o G<:tverno Federal, através do seu ministério, zele~
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por esse patrilnônio. Uma parte importante da História do
rápidas visitas de parentes. Mesmo assim, após abrir as
Brasil está no património desse grande Estado que V. Ex~
cortinas das janelas treliçadas, elas não conseguiam ver
representa. Portanto, respondendo pela Liderança do Gover~
com nitidez os rostos de seus visitantes.
no, quero juntar-me a V. Ex• para irmos, se necessário, aos
A vida de orações impunha sacrifícios maiores. No
Ministérios e ao Presidente, para sensibilizá-los, no sentido
coro sempre havia uma irmã, durante 24 horas por dia,
fazendo orações~ No Mosteiro de_ Macaúbas ainda existe
de que essa exigência que V. Ex~ está fazendo da tribuna,
em nome do patrimônió--do seu Estado, não tenha um fim
um sino na janela. A cada 50 rriinutos uma freira o badacomo a maioria por ar afora. Congratulo-me com V. EX• e
lava, sinalizando que estava próximo O molnento de reve~
me solidarizo em tudo que for necessário, a fim de que as
zar na oração. Durante a noite, todas eram obrigadas
verbas sejam -carreadas para recuperar esse património tão
a faZer uma hora de adoração, geralmente entre os horários de 24 horas a 1 hora.
importante para o Estado de Minas Gerais.
Atualmente, as próprias religiosas admitem que a
A SRA. JÚNIA MARISE - Agredeço a V. Ex•, Senador
vida dentro dos conventos mudou da Hágua para o vinho",
Ney Maranhão, pelo apoio e, mais do que isso, pela solidarie~
após o documento Venite Seorsum. Hoje elas podem sair
dade com que V. Ex\ neste momento, diante dessas dificuldo convento para resolver problemas administrativos,
dades que hoje estão atravessando os dirigentes,·as-reJigiosas,
cumprir obrigáções civis comO votar, por exemplo, e receenfirrl todo o patrimóniO histór!Co~c-ultural do nosso Estado,
ber tratamento médico ou odontológico. No caso das
com relação à -restauraçãO das obras de recuperação do Mosorações, possuem horários alternados e não há mais a
teiro de Macaúbas.
·- obrigatoriedade de adorações -i10turnas.
A posição qtie V. Ex' adota neste momento nós dá muito
A ãbertura parcial das-clausUras possibilitOU t"a-mbém
âniõ:lO, iclma de tudo porque V. Ex' é uma das mais expreso contato das pessoas com as freiras, niesmo dentro dos
sivas lideranças do Governo nesta Cãsã: Estou certa de que
conventos. As treliças -duplas e cortinas escuras foram
com sua solidariedade a este grito de socorro, teremos opo_rtueliminadas. No Mosteiro de Macaúbas os visitantes que
nidade de ver recuperado o Mosteiro de Macaúbas.
permanecem na ante-sala do clausuro podeffi conversar
Portanto, o nosso agradecimento é em nome do povo
de fi-ente com as irritãS e até curilprimentá-las com um
mineiro e, principalmente, em nome daqueles que hoj~ estão
aperto de mãos. Além disso, as religiosas podem ler jorâ frente desse movimento, para que esse património nacional
nais e assistir aos noticiários de rádio e televisão.
não seja destruído pelo tempo.
Por isso, Sr. Presidente, ao solicitar a transcrição nos
UMA VOCAÇÃO DESCOBERTA
Anais desta Casa das reportangens de jornais de Belo HoriAOS9 ANOS DE IDADE
zonte e de outros jornaiS do iilteriár do nosso Estado, nessa
campanha pela restauração de Mosteiro de Macaúbas, quero
Optar por uma vida de oração e trabalho. Esta foi a
mais uma vez, também, cumprime-ntar a--imprensa -mineira
decisão da madre Maria Imaculada de Jesus Hóstia, 53 anos,
por essa manifestação tão importante e tão fundamental para
há 36 anos no Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição-- de
que, afinal, os apelos sejam ouvidos pelas autoridades e para
Macaúbas. Segundo ela, sua vocação pela vida religiOsa comeque assim possamos ver recuperado esse patrimônió,-ãhfeS . çou a ser despertada ainda na infância, quando tinha nove
que seja tarde demais.
anos de idade. A decisão foi tomada aos 13 anos e, quando
Muito obrigada, Sr. Presidente. (Muito bem!)
completou 17 anos, saiu pela primeira vez de sua terra natal,
a cidade de Pitangui, mudando-se definitivamente para o MosDOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRA. JÚNlA
teiro de Macaúbas, em Santa Luzia.
MAR/SE EM SEU DISCURSO:
Naqi..lela época, explica madre Maria Imaculada ConceiIRMÃS DO MACAÚBAS DIZEM QUE A .
ção de Jesus Hóstia, as inulheres que optavam pela vida reliVIDA MUDOU DA ÁGUA PARA O VINHO
giosa e ingressavam em ordens cuja exigência era a clausura
Apesar da abertura da Igreja Católica em relação ficavam dire!o no con_vento durante o p~ríodo de estudos
ao comportamento dos religiosos, entrar no Mosteiro de - seis anos - até chegar ao voto perpétuo. Atualmente,
Macaúbas parece, à primeira vista, uma viagem de volta as candidatas têm um período em que podem voltar ao convíaos conventos do século passado, quando era pratica- vio familiar, para terem certeza de sua decisão.
-A formação das freiras é composta do curso de um ano
mente impossível ver o rosto das irmãs. Logo na portaria
principal, uma placa onde se lê "Clausura" e a janela de postulado, dois de novicllado e três anos de voto temporário.
ao lado - com escaninhos para serem colocadas as corres- Posteriormente, alcançam o voto perpétuo, que representa
pondências - delimitam a barreira entre as freiras e o um casamento com Jesus, título que somente o Papa pode
mundo exterior. Do lado de dentro, apenas uma voz retirar.
Durante estes 36 anos em que madi-e Maria Imaculada
feminina, transmitindo tranqüilidade, questiona pauSadapermanece na clausura do Mosteiro, ela não se sente alienada
mente as intenções do visitante.
-~
Na realidade, até a conclusão do Concílio Vaticano do mundo exterior, mas feliz por ter atendido a um chamado
II as freiras de ordens como as Carmelitas, Clarissas e especial de Deus: a vida apostólica de oração e assitência
da Imaculada Conceição (Mosteiro de Macaúbas) perma~ social. Com a voz calma, as vestes tradicionais - o hábito
neciam literalmente enclausuradas. Durante as missas, que deixa apenas o rosto descoberto- ela aparenta ter menos
elas ficavam no cnro - local específico de orações -, de 53 anos de idade e possui feiÇões- tr:iilqüi13.s, raramente
separado das instalações da capela por treliças duplas, observadas nas ruas atualmente. Apesar de ter vivido os pribalaústres e cortinas eScuras, de onde não podiam ver meiros dez anos de convento em completa clausura, madre
Mátia rm_a:cillada da Conceição Hóstia conseguiu acompanhar
os fiéis e nem serem vistas,
A disciplina dentro dos conventos, antes do Concílio, as i:nudanças dá Igreja, após o Concílio Vaticano II. Mas
também era mais rfgfda. As religiosas só podiam receber ressalta que quando tem necessidade de sair de casa se sente
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como uni peÍXe fora d'água. "Meu lugar é aqui", confessa
sorrindo.
Por outro lado, ela avalia que a redução do número de
mulheres que optam por ser freira nos dias de hoje está relacionada com o leque de alternativas existentes para SerVir" a Igreja,
entre elas o apostolado da oração e o lugar de relevância
ocupado pelos cristãos leigos. Hoje, o Mosteiro contra com
20 freiras, sendo uma noviça, uma apostolante,.duaS geonistás
e 16 com votos perpétuos.
IRMÃS DESPERTAM PARA OTRÁBKLFfó
ÀS QUATRO HORAS
O dia de trabalho das 20 irmãs qUe reSidem no Mosteiro
de Macaúbas começa bem cedo. Por volta de quatro horas,
a freira encarregada de preparar o desjejum inicia a execução
de sua tarefa doméstica. Às cinco horas, todas são depertadas
para dar início às orações que têm o objetivo de santificar
o dia, ou seja rezar co-m a Igreja Católica para· o mundo.
O oficio da leitura tem início às 5h20min, seguido de 20 minuw
tos para meditação e diversas orações, que se estendem até
as oito horas, quando todas participam da missa.
O café da manhã é servido somente depois deste período
de orações, mas, às nove horas, elas retornam ao coro para
rezar individualmente durante duas horas. Na parte da tarde,
há novo perlodo- ae· orações, de 14h âs 15h, e o ofício vesper--:.
tino, de 17h às 17h30min, seguido de meditação.
Oraç_ões
O horário reservado para ·estudos e recreação é de 19h
às 20h, momento em que elas têm a opção de assistir ao
noticiário da televisão ou realizarem bate-papos. Às 20h, elas
fazem a última oração do dia. Ao todo, são sete horas canónicas (de orações) que as freiras do Mosteiro- de Macaúbas
realizam diariamente.
No entanto, são nos intervalos das rezas que as irmãs
desempenham suas tarefas de produção de trabalhos manuais,
fabricação de vinhos, doces e licores, entre outros. ElaS salientam que, após o Concílio Vaticano II, foi permitido contratar
empregados para auxiliá-las na tarefas diárias. Atualmente,
as irmãs do Mosteiro de Macaúbas possuem lavadeira· e jardineiros, que cuidam das plantações e realizam alguns trabalhos
de pequenas reformas no prédio.
-~"""'
Macaúbas (Santa Luzia)

MOSTEIRO PODE VIRAR RUÍNA:
RESTAURAÇÃO PAROU
Cons_truído há cérca de 276 anos, o Mosteii'O~de Macaúbas, em Santa Luzia, está coni sUas pãredes, celas e corredores
seculares ameaçados de ficarem em breve reduzidos apenas
a ruínas- apesar de ser o monumento tombado pela: SPHAN
e pelo IEPHA. As obras de recuperação feitas até hoje não
foram suficientes para conter o desgaste sofrido__ pela edificação~ cujas paredes espessas de pau a pique foram atacadas
por cupim, o que também aconteCeu com janelas, forros e
telhado.
Com 106 CóiDodos e um total de 6.500_metros qUadrados
de área construída, o mosteiro abriga aS -irriiãS da Ordem
de Imaculada ConceiçãO, que -ãté hoje vivem ein clausura,
dividindo seu tempo entre as orações e o esforço para preserv:!r o património. Elas estão ~ui to apree~siy~~ co~ aS goteiras

que a cada dia danificam mais aS pinturas nãs paredes e teto
da Capela de Nosso Senhor dos Aflitos, sendo também precária a_ situação do chamado__Corredo.r d_o Serro.
Abandono

Obras de restauração foram iniciadas há vários anos mas
abandonadas, uma vez que os recursos levantados através
de convênio se esgotaram_, não atendend() às nec~ssidades
urgentes de reparos no MoSteiro de Macaúbas. Ou_tro motivo
de preocupação para as irmãs são os danos da trepidaçáo
·causada pela pelas recentes obras de asfaltamento da estrada
que dá acesso ao local, onde as paredes correm o risco de
ruir em pouco tempo.
Preocupada com a-sítuação precária de toda a estrutura
do mosteiro, madre Maria Imaculada de Jesus Hóstia advertiu
sobre-a urgência de ser feita uma restauração, alegando que
é concreto o risco de se perder o patrimônio, memória da
religiosidade mineira: "por sua_ composição, as par"edes foram
atacadas por-cupim, o mesmo tendo ocorrido com as dezenas
de janelas, forros e telhado. As goteiras estão por toda parte,
inclusive ameaçando de destruição as pinturas n-as paredes
e teto da Capela de Nosso Senhor dos Aflitos. Também é
pé_ssima a situação do Corredor do Serro (conStruído por dew
terminação de Chica da Silva) e da parede frontal", afirmou
ela.
Madre Maria Imaculada observou que o Mosteiro de Macaúbas enfrenta todos esses problemas, apesar de ser o monu!llento tombado pela SPHAN e pelo IEPHA, órgãos (federal
e estadual, respectivamente) encerregados da preservação do
patririi6nio históriCo e artístiCo. Contando -o drama de assistir
à destruição do local- que já foi recolhimento para moças,
_asilo _e colégio - ela d~sse que "as obras do convênio de
restauração firmadO em i985 nem-de"-longe atenderanlàS reais
necessidades do monumento, até porque não tiveram continuidade", Recordou ainda que "o serviço começou com a recUperação de paredes e pinturas da capela, mas foi abandonado
no ano seguinte" -revelou madre Maria Imaculada- dizendo-se "desapontada com a forma pela qual o IEPHA conduziu
as obras, órgão responsável pela assistência técnica -e- fiscaliw
zação das obras".
Apelos
Há _35 anos no mosteiro, 11 dos quais como responsável
por sua administração, madre Maria Imaculada afirmou que
depois disso pouquíssimas --restauraÇões foram feitas com o
dinheiro de donativos, recursos que foram bloqueados no ano
pssado pelo Banco Central. Ela comentou que, abrindo exceção consentida pelo regime de clausura, em alguns casos,
"estive há poucos diaS no--IEPHA, a pedido da diretoria,
onde pude expor a situação dramática do mosteiro. Vamos
agora enviar= -ofído aO órgão solicitando vistoria para iiovo
projeto de restauração. Embora não tenham sido fixados prazos, recebemos a promessa de prioridade para o caso", observou madre Maria. Imaculad.a. Ela frisou, por outro lado, que
"espero mais responsabilidade na fiscalização das obras e menos burocracia para que os recursos sejam bem aproveitados".
Madre Maria Imaculada fez um apelo de ajuda a toda
a população que pode contribuir, não importa a quantia~ a
conta do Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas é n' 501.143-7- Caixa Econômica Federal/agência 0084,
Rua Carijós, 218 -Centro -Belo Horizonte.
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Sr. Presidente, peço

-Não, isso não interessa! Um_a_..s._oçie_dade, para ser justa,

a palavra pela Liderança do PMDB, para uma comunicação."

precisa ter uma outra compreensão_ que é essa de distanciar

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a
palavra a V. Ex•
- ------

o estado da mentalidade empresarial. O Estado tem que dar
lucro, tem que aplicar aqui, colher acolá, em dinheiro? Não!
_E assim é o caso do DNOCS. É um Departamento Nacional de Obras Contras as Secas. Um departamento que deve
ter sua atividade dimensionada de acordo com aquilo que
é possível fazer para o combate à seca.
Não posso dimensionar combates, se há seca, c_om tal
providências, e apenas esta. Todo órgão deve ter uma possibilidade de improvisO, Uma- posSibilidade criativa, não podemos
fazer todos os órgãos com finalidades apenas burocráticas.
Não, não é possível!
O..DNOCS diz assim: "Tem que sair da irrigação, porque
os órgãos estrangeiros nã<:j querem mais financiar -irrigação.
Irrigação é coril pessoa privada, irrigação é com- camponês,
irrigação é com o pequeno proprietário ou· ·com o grande
proprietário."
Não, não pode ser assim. A irrigação pode ser O caminho
do DNOCS, como também a açudagem e o mais que exista,
desde _que resulte num combate à seca, o mais que resulte
deve ser finalidade do DNOCS.

O Sr- Cid Sabóia de Carvalho

0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, o momento que estamos vive-ndo é
da maior importância. Sei que estamos nas últimas sessões
do Senado Federal antes desse possível recesso, mas quero
fixar aqui uma posiç-ão que me parece muito importante- sObre
o destino do Departamento Nacional de Obras Coritra as
Secas - DNOCS.
- Sei aqui que nós, representantes dos eStados, temos nos
preocupado com a Amazônia, temos nos preocupado com
o Nordeste, com a indústria metalmecânica em face da exclusão da regulamentação -quanto aos aços planos etc. Temos
preocupações quanto a todos os estados e a todas as regiões
do País.
Há uma série de idéias novas sobre o DNOCS. Uns dizem:
-Vamos transformá-lo em empresa pública. Outros pretendem que ele seja uma estatal, e tenho meus cuidados quanto
a isso, porque -vejo, por eXemplo, que as empresas estatais
em baixa, estão na época das privatizações e eSse fato tem
sido muito dramático, ínclusive estamos tendo privatizações
que nem sempre são explicáveis.
- Mas há os teóriCos das privatizações, os teóricoS- da diminuição do estado. Quando se fala nessa dimiimição e neSSa
privatização as pessoas se apegam àquilo-- como se o diabo
estivesse perto e precisaSsem da cruz. Tar fãto- nO eDtãDtO~
não pode sertão genérico aSsim. Transformar o DNCOS numa
estatal para, depois, o DNOCS dever sef-exclUído ou privati. zado, evidentemente, não é um bom passo.
Cieio que o DNOCS, Sr. Presfdente, Srs. Sen-adores,
está_ precisando, neste momento, encarar a realidade, sair
daquela idéia sobre a qual querem jogá-lo, de que o DNOCS
tem que dar lucro.
A época é essa. Tudo tem ·que dar lucro, lucro financeirO:
Ninglléin se preocupa com O lucro social. Ninguém se preo~
cupa, por exemplo, que o maior lucro do DNOCS é. que
algumas pessoas a mais passam menos fome. Se, em face
da atividade do DNOCS, há mais produção por causa da
irrigação, há mais água ajui:tfa·da para servir aos núcleos rurais,
tudo iMo é um grande lucro.
Não podemos raciocinar em termos ôo. DNOCS çomo
empresa. Uma das maiores idiotices que já se·-disse no Brasil
os palanques ouviram, foi quando candidatos_ disseram: "O
Estado é uma Empresa".
Pelo amor de Deus! O dia em que o estado for uma
empresa, o País estará liquidado, e a Nação muito pior. A
Pátria ficará em frailgalhos, o estado irá para uma dimensão
comercial, distanciando-se da sua dimensão ]tirídica que o
leva a uma sintonia coni 'os 'vã.lores da própria Pátria.
Estado não é empresa. Estado é uma sociedade jurídica·
que tem suas características sui generis, mas com o ·objetivo
principal de lutar por todos a um só tempo, pela felicidade
coletiva.
Lucro é essa felicidade coletiva. Não interessa o tesouro
de um estado federado com muito numeráriõ. Não interessa
se os lares estão famintos, se não há estradas; se não há
açudes, se não há chafarizes e os teSourOs -abarrotados de.
ouro.

Há essa Comissão que foi vale feita, uma Comissão lateral
ao Senado que tem contado com o Senador Beni Veras, de
brilhante inteligência e--irivulgar experiência, tem contado com
o Deputado ViCente Fialho que é uma pessoa extraordinária
Prefeito de Fortaleza e grande Ministro do Governo Sariley,
pessoa de escol, tem contado com esses homens e muitos
outr:os, que por bairrismo, só cito os da minha terra. Mas
tenho medo de experiência, excesso de conhecimento, levem
o DNOC_S para acepções impossíveis de serem cUmpridas,
tirando-o da sua linha tão simples que é o de combater a
•
seca.
Isso é a coisa mais simples do _mundo: combater eficazmente as secas, isso é que é que é necessário. Cóino'? Com-o _que for preciso para o combate às secas. Hoje, a irrigação;
amanhã, _quem sabe, um açude. Quem sabe? Qualquer prepa_ro que seja, em favor da população-rural, contanto que as
secas percam aquela imponência do mal, a imponência diabólica de consequências mortíferas, isSo é que €-únportante.
Por isso, Sr. Presidente, estóu aqui na tribuna, nesta
palavra breve, que pode parecer alongada a alguns, mas é
breve para o drama do DNOCS. Na verdade, estou aqui para
advertir que o DNOCS não pre~~_sa ser mudado na sua

estru~

tura jurídica, precisa sei" aperfeiçoado na sua funcionalidade,
na su~ poss_ibilidade fin~ncé:irá de -criar, tem que gastar dinheiro_seri:t se preocupar em recuperar cifrões, mas que o dinheiro
sejairivesfido em prol da felicidade humana. Isso é o DNOCS:
um órgão capaz de suavizar todos os lares sertanejos. O que
interesses a contabilidade? A contabilidade é valor da burocracia.
O Sr. José Fogaça.- Permite-me V. Ex• um aparte?
- O SR. CID SABÓIA DE CAlí.VALHO - Ouço V: Ex'
com todo o prazer.
O Sr. José Fogaça- Estou ouvindo V.- Ex•, e, a todo
momento, me ocorre lembrar, ilustre senador, uma frase que
ouvi há alguns dias, num debate, e que me impressionou,
quando um dos debatedores, um dos palestrantes usou a expressão "o Estado fraco é pesado; o Estado leve é forte".
Esta frase me veio, várias vezes à memória~ exatâmente no
decon::er do~seu pronunciamento, porque o que estamos vendo
é um: estado que tem um~ máquina pública pesada, inchada
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uma burocracia que onera os cofres públicos pelos seus custos,
ã ·suã baSe ou mais à sua mãrgem talvez um 4ia _a polícia
pelo número exc~ssivo de funcionários, pelas práticas clienteaté deixasse de ser necessária na sua acepção míliiai-;-quàiido
lísticas; pelos devidos de recursos; esse é o Estado pesa?o,
a Polícia Militar, acima- de tudo, precisa crescer, isso nos
oneroso,paquidérmico e anti-social. Esse estado que cu1da
preocupa. Quando é preciso existir uma polícia militar, isso
apenas de se auto-alimentar, ou seja de_ prover recursos para
também preocupa, tudo preocupa, porque mostra que estamos
si próprio' para manter o aparelho funcionando é- um estado
irivestíndo na polícia, quando poderíamos ter investido na
contra os pobres. O Estado_ democrático progressista é aquele
educação - e aí esta o Senador João Calmon; não seri~ preciso
que reduz ao máximo as despesas consigo mesmo para que
tanta polícia, se_!Ilais fosse investido na educaç_ão. Assim é
possa haver recursos a serem investidos em objetivos tão cru- a seca. Se inveStirmós na populaÇão rUral, inenos teremos
ciais e tão relevantes com_o_ é o DNOCS, por exemplo, do
de assistir depois emergencialmente, propiciando uma estruqual V. Ex~ esta .tratando._ SoOl..Qs_ de um. partido, o PMDB,
tura perene, a ,água perene, a perenização dos rios periódicos,
que há muitos_anos vem _defend_epdo ess_a postura de que
rios passageiros, que ninguém sabe como acabam. Melho_r
cabe ao estado intervír na· realidade, na perspectiva dos inte- seria que pudéssemos cuidar do camponês sem que fosse preresses dos oprimidos e dos trabalhadores para assegurar-lhes ciso o fenómeno migratório, sem que devesse ir embora, sem
condições de ínfra-estnitura, de sobrevivência, de investimen- que_ devesse partir para o desconhecido da vida ..
tos sociais, quase que uma ·espécie de salário social através
Se houvesse um investimento correto, tendo em viusta
dos investimentOS públicos. Mas, veja V. Ex~, quando chega- a pessoa humana, por certo não teríamos tantas e tantas o.utras
mos ao po-der, constatamos que esse Estado com que so~h~ preocupações em muitos seto.res .da administração. pública.
mos, o Estado que investe, o Estado que coloca como pnon- O que estou debatendo é exatamente isto. O DNOCS tem
dade a educação, a saúde, o atendimento às necess1dades que existir não apenas como órgão de engenharia,_ ~Illo órgão
dos pequenos e médios produtores rurais, os trabalhadores téCnico, com agrónomos, com engenheiros, com topógrafos~
do campo, principalmente em áreas de seca como o Norde_ste, com desenhistas, mas que o_ resultado de toda _essa equipe
este Estado, que desejamos, pregam-os e defendemos, é um técnica ocorresse por sobre urna visão social que sustentasse
Estado utópico, se o déficit público chega a 3,4% ao_ ano. urila capacidade interpretativa do Estado, para colher a feliciÉ um Estado utópicO Se o seu endividamento e a sua capaci- dade humana ao invés de colher__as_moedas, ao invés de colher
dade de investimento estão completamente comprometidas. os cifrões. Dará lucro o Estado sempre que, operando, possiÉ um Estado utópico, é ap-enas um sonho se, na Lei de ~ire bilite melhor condição de vida. É isso que estou di:z;endo,
tirzeds Orçam_entarias, que estamos para votar entre hoJe e porque muitas vezes, aqui neste Senado, vamos para caminhos
amanhã, o Governo não envia U~nhuma. regra 5õ"egundo a qual inesperados. Estou falando com clareza para- fugir do inespehaja uma previsão_de in_yestimeilto para-1991. E veja V. E~, rado.dos caminhos.. Por exemplo, hoje, aconteceu uma coisa
o DNOCS é investiinentO, nãó é custeio. Se. o Estado t+ans- esdn;íxulã nesta C_asa, quando o Senador José Paulo Bisol
forma os gastos com o custeio nUm sófvedotiio se_jp ffm~-ntim aCusou
iii.CõnSHfu-cionalidade na lei que trata dos quadros,
aniquilamento dos recursos públicos, eVídentemente que não dos efetivos da polícia militar. E sabem V. E~~so que fizemos?
pode haver recursos para os investimentOs, principalment:: Corrigimos uma inconstitucionalidade com uma suposta
para aqueles de conteúdo social como V._ Ex• está caracten- eiiienda d_e redaçãol E q~J.ando tanto se ouve que essa -casa
zando, inteligentemente e de forma muito apropriada, em não é séria, quando pedimos peJo amor de Deus que isto
seu pronunciame-nto. Da_f por que me ocorre lembrar, nobre seja sério, deparamo-nos com um milagre de transformação
Senador Cíd Sabóia de Ca_t:Valbo, que ficamos num âíScursos que levou esta Casa; com uma emenda de redação, a reprimir
muito estreito, muito limitado, se não cobrarmos paralela- uma inconstitucionalidade.
mente à necessidade dos investime:ntos, um enxugam~nto ne____ E será possível isso? Depois de todo aquele debate refecessário da máquina eStatal, sob pena de estarmos pedindo rido pelo Senador Ronan Tito, quando entendeu que muito
o impossível: investi"i" quaridO não há recursos, aplicar_ os re~ur melhor do que um ''e" ou do que um "ou" era falar da agriculsos públicos num Estado que_ tão-somente se autofmanCla e tura, era falar do_ alimento humano. E S. E~ tem razão.
se auto-alimenta; e, aí entramos num redemoinho ou num
_ J;vt~s é precisO s3.ber se realmente, com emendas de redacírculo vicioso sem fim. -É por isso qUe faço esse-aparte a ção, corrigimos inconstitudonalidades, Será_possível, realV. Ex•, porque me-ocorreu-lembrar aquela frase que ouvi mente, trocar um "ou" por "e", dizermos que nada houve
no debate: "o Estado pesado é fraco~ porque o Estado custoso em matéria de mérito e chegarmos a uma correção para tornare oneroso não pode fazer nada pelos pobres, e o Estado lev_e mos a futura lei digna de caber nas dimensões constitucionais?
é forte, porque pode liberar recursos em favor d:ós pequenoS,
Pois é desses milagres, dessas condutas inesperadas que
dos oprimidos, daqueles que mais sofrem.
teriho medo no Senado, na Câmara, no Congresso Nacional.
De. tal sorte que,_ quando se estuda uma modernização do
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Senador José
Fogaça, agradeço a V. Ex~_ por" esta brilhante explanação da DNOCS, tenho ~niuito medo que essa modernização_ seja à
inteligência gaúcha. Louvo-lhe a clareza-com que ser adentrou ColJor de Mello, ou seja, da destruição, do desmantelamento,
em meu discurso, trazendo-lhe luzes das quais eu por certo do desmonte. É a história de quebrar o brinquedO para a
· - --~seria incapaz por mfm próprio.
~riança ser mais feliz, destruir a estrada para que se caminhe
Mas devo dizer-lhe, Senador José Fogaça, que hoje até melhor; secar os açudes para que melhor se beba a água.
discutimos um "e" ou a pãlavra "com", num projeto de acrés- É essa a fllosofia do Presidente Collor de Mello. .
E muita gente tem medo de reconhecer que estamos sob
cimo da Polícia Militar de Brasília, aCréscimo- plenamente
necessário Da -nOSS3filõSOfia adminiStrativã: Mas nunca existe, a -égide d~ um gov~r_no ~resl~!!c3d~. E se pode atingir o Noratravés das proposituras do Estado, a preocupação de investir deste Com essa- hiSfória de modernização do DNOCS~ Tenho
socialmente, de tal sorte que nã"o fosse preciSO ãCreScê"r -as muito medo da modernidades, porque, muitas vezes, são repolícias de repressão e muito menos acrescer a polícia JUdiciá- ti"OceSsOs- atroZes; pelos caminhos retrógrados de uma história
ria, porque se investíssemos na própria pifâinide social, mais _ que não deveria ter existido. Essa é a pura verdade.

uma
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Sr. Presidente, não quero tomar ainda mais, o precioso
tempo de V. Ex•. Quis apenas fixar essa poSição, expressar
os meus cuidados para c_om o que possa acontecer ao DNOCS.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador?
O SR. CID SABÓIA DE~ CARVALHO- Ouço V. EX'

com todo o prazer.
O Sr. Chagas Rodrigues -Senador Cid Sabóia de Carvalho, quando v. Ex• defende. o DNOCS, e o faz com
esse espírito público reconhecido e proclamado que possui,
quero dizer a V. Ex• que tem a nossa total solidariedade
mesmo, porque V. Ex• fala, não só em nome de toda a Bancada
do Nordeste, como em nome daqueles homens públicos deste
País, que se preocupam com superiores interesses da naciona-

lidade.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Obrigado a
V. Ex• pelo apoio que me dá nesta hora atroz_. Meditando
sobre o que pode acontecer com a indústria rriefã.l-mecânica
do seu Estado, do Piauí, olhando para a Bahia, para o Ceará,
para o Maradb.ão, V. Ex~ poderá esperar no N ardeste bras ileiro, em parte do Nordeste, em parte até mais próximo de
Minas Gefais, um Estado de_ta_n_to progresso, uma ocorrência
de 100 mil desempregados. Isso porque o governo moderno
quer desregulamentar e acabar com o preço CIF para os aços
planos, o preço CIF e uniforme, que garante i existência
dessas indústrias.
Quando defendo o Nordeste, não o vejo carente de água,
Senador Chagas Rodrigues, nem vejo o Piãuf Cóm sede. O
que vejo é -o Ceará queiendo demonstrar as suas potencialidades de trabalho; o·que_vejo é-0 Piauí querendo se realizar,
e Pernambuco querendo demonstrar sua eficiência, antes já
tão demonstrada. Não é o caso de pedir esmolas, e, sim,
justiÇa Social. Por exemplo: quando localizamos siderúrgicas
nos estados mais prósperOS, 1ffViabilizamos-o crescimento nessa área dos estados mais distantes; por isso deve haver um
modo de aproximar economicamente aquilo que geograficamente é distante. Isso é o pniço-CIF uniforme para os aços
planos.
O GoVerno é insensível a tudo isso, e dentro dessa insenbilidade, tenho medo que esse mesmo Governo se aproveite
do trabalho que está sendo feito com boa-fé e competência
por deputados e senadores, para também desregulamentar
a seca. Esse e o pesadelo da minha sensibilidade, porque
desregulamentar no Governo Collor significa implementar a
inviabilidade nos mais diversos setores da vida nacional.
Defendo o DNOCS, sim, Sr. PreSidente e Srs. Senadores.
Defendo o meu Estado, defendo o Nordeste, porque não
queremos essa falsa modernidade, que é apenas instrumentos
para destruição!
Era o que til1ha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Cid Saóóia de Carvalho,
o Sr. Alexandre Costa, 1~ Vice-Presidente, deixa a Cadeira
da presidência, que o ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro,
1~ Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -"- A Presidência comunica ao- Plenário que recebeu -da Câmara dos
Deputados o_ Projeto Legislativo n" 95/91!_que disciplina as
relações jurídicas decorrentes da rejeição da Medida _Provisória n' 296, de 29 de maio de 1991.
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_ O projeto foi encaminhado à Comíssão
Justiça e Cidadania.

de_Constituição~

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneiroT- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para
a sessão ordinária de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA
-l-

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI
DO SENADO N• 40, DE 1984
Discussão, em turno único, do substitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado n' 40, de 1984, de autoria do
Senador Nelson Carneiro, que autoriza a emissão_ de selos
em benefício dos trabalhadores desempregados, tendo
~~PARECER FAVORÁVEL, sob n• 109, de 1991, da Co~·
missão
- De Assuntos Económicos.

-2PROJETO lJE LEI DA CÂMARA N' 83, DE 1990
DiscuSSão, ein turno único, do Projetó de Lei da Câmara
n' 83, de 1990 (n' 3.672189, na Casa de origem), que dispõe
sobre nova denominação para a Rodovia BR-364, trecho que
liga GQiânia a Santa Rita do Araguaia, no Estado de Góiâs,
-- · ·
fendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 142, de 1991, da Co-- ---Iilissãâ
- de Serviços de Infra-Estrutura.

-3PROJETO DE LEI DO SENADO N' 22, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n9 22, de 1991, de autoria do Senador Almir Gabriel, que
dispõe sobre os planos de benefíCios da Previdência Social
e dá outras providências, tendo
~ · · PARECER FAVORÁVEL, sob n' 51, de 1991, da Comissão
- de Assuntos Sociais.

-4PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 16, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9
16, de 1991, de autoria do Senador Affonso Camai"go, que
dá nova redação ao caput do art. 65 do Regimento Interno
do Senado Federal, tendo
~ _
PARECERES, proferidos em Plenário, das Comissões
De Constituição, Justiça e Cidadania; e Diretora- favoráveíS""ãO- projeto e à emenda.
~s-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 11, DE 1991
Discussão, em primeiro tllmó--;-da Proposta de Emenda
à Constituição n\) 11, de 1991, de autoria do Senador Alfredo
Campos e outros senhores senadores, que altera a redação
do § 3• do art. 57, do § 4' do art. 66, do § 3• do art. 68
e do art.J(i6, caput e seus §§ 1• e 2' âa Constituição FederaL
(2' sessão de discussão.)
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O SR: -PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) :..:.· Está encer- -- -ti riS Júnior; para c-UnlPrimento de visitàs c:ie trabâihó a diversas
entidades do legilativo norte-americano e à IBM daquele país,
durante o período de 20 a 28 <;Je julho de 1991.
(Levanta-se a Sessão iis 20 horas e 40 minutos.)
Art. 29 Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
- -ATO DO'l'RESIDENTE Ni 572, DE 'i991
Senado Federal, em 27 de junho de 1991. -Senador
O Presidente do Senado Federal, no uso de_suas atribui~
Mauro Benevides, Presidente do Senado Fede~al.
ções regimentais_ e :çegulamentares e de ÇOrif(ifjni~de ~~-m
a delegação de competência que lhe. foi outorgada pdo Ato
ATO DO PRESIDENTE N• 576, DE 1991
da Comíssáo Difetora n"' 2, de 1973, de acÇ>rdo com _o disposto
no art. 243, § 2', da Lei n' 8.112, de 1990, no Ato.da Comissão
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compeDiretora n9 01, de 1991, e -~endo em_ vi~ta _o Que consta do
tência
regimental e consoante o disposto nos artigos--65 e
9
processo n 010.334/91-2, resolve nomear Joaquim Campelo
9
Marques, para exercer o cargO, -em comiSsão, de_ As~ssor 67, do Ato n 31 ,de 1987, da Comissão Diretàra, resolve:
19
Designar para integrarem a COmissão ·permaArt.
Técnico, Código SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal do
nente
de
Licitação,
como membros··efetivos, os servidores
Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do SenaE_~on Lodi Çampos_ Soares, M_arcos José de Campos Lima,
dor José Sarney.
Orlange Maria Brito e Rodrigo Cagiano Barbosa e, como
Senado Federal, em 26 de junho de 1991. - Senador
suple~tes, os servidores _Luci ~~a Coppi, Maria Esp~dit~
Mauro Benevides, Presidente.
Moreira, Eduardo Torres e FranciSCO Geraldo Soares cavalATO DO PRESIDENTE N• 573, DE 1991
canti._
.
_
_ _
__ _
_
Art. 29 A Comissão Permanente de Licitação será preO Presidente do Senado. Federal, no -~so de suas atribuições regimentias. e ,regulamentares e de co-nformidade com sidida pelo Servidor Rodrigo Cagiano Bar;bosa, e, np_s even.:a delegação de co~-~Et~n~i~ que lhe foi outorg_~da_pelo Ato tuais impedimentos, por um dos membros efetivos, indicados
pelo titular.
.
da Comissão Diretorã n9 2, de 1~7~, de acordQ com _o,dispostQ
Art. 39 - O mandato dos membros da_ Comissão Permano art.243, § 2', da Lei n'8.112"de 1990, no Ato da Comissão
nente de Licitação de que trata o art. 1"' deste ato será de
Diretora ri!>-01, de 1991, e-tendO~ em vista o_que consta do
1 (um) ano, com vigência a partir de 1-7-91.
.
Processo n' 008.463/gt-3, "resolve nomear ALCEU ALVES
Art. 4º Este ato entra em vigor na data de sua publiPASSOS para exercera ~rgo,_ ertJ.'ébiiiiS.sãO~ de Asses_SorTécni·
co, Código SF-DAS-W2.3, do Quadro de Pessoal do Senado caçãó.
Art. 59 Revogam-Se aS disposiÇões em contrário.
Federal, com lotaç-ão e exercício no gabinete do SenadOr José
Senado Federal, 27 de junho de 1991. -Senador Mauro
·
Eduardo.
Senado Federal, em 26 de junho de 1991. - Senador Benevides, Presidente.
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRE.SIDENTE N• 574, DE 1!Í91
ATO DO PRESIDENTE N• 577, DE 1991
O Presidente do -Senadq _Federal, no uso- da sua co~pe
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuitência regime:iltal e regulamentar, de conformidade com dele- ções regimentais e regulamentares e de conformidade com
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da a -delegação de competência que lhefoi outorgada pelo -ato
da Co~is~ão Diretora n"' 2, de 197~, de acordo com o disposto
Comissão Diretora n!> 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
no aitigo243, § 29 , da Lei n"'8.112, de 1990, iloato da Comissão
vista o que consta do Processo n"' 007.996/91 -=-ª' resqlve aposentar, voluntariamente, LEONARDO GOMES DE. CARVA- Dí~etora n1> 01, de 1991, e tendo em vista o que cons,_ta ·do
LHO LEITE NETO, Assessor Legislaiivô, d(,·QuadrÓ Perma- Processo n' 010.173191-9, resolve nomear ANTONIO CARLOS RHOSSARDGUIMARÃES, para exercer cargo, em
nente do Senado Federal - Parte Especial, nos termos do
C<fmiSs-ãO~- de Assessor Técnico, CóOigO SF-DAS.-102.3, do
artigo 40, inciso III, alínea "c", da Constituição da _República
Federativa do Brasil, artigos 186, inciso III, alínea "c", 67
Quadro de Pessoal do Senado Federal, Com lotação e exercício
e 62, § 29 , da Lei n9 8.112, de 1990,_ combinado.s____com os no Gabinete da Segunda Vice-Presidência.
Senado F!!deral, 28 de junho de 1991. -Senador Mauro
artigos 490 e 492 do Regulamento Administrativo do Senado
Benevides, Presidente.
-Federal, bem assim com o artigo 11 da E.esolução SF n 9 87,
de 1989, com proventos proporci_onais ao teiÍlQO d~_ ~~~~~_ç_Ç!_,
corresporrdente-s· à--razãó_-de--33/35 aVOS 1tffnta :e_--irés trinta
ATO DO PRESIDENTE N• 578, DE 1991
e cinco avos), do seu vencimentç, observado o disposto no
O
Presidente
do_ Senado Federai, no uso de suas atribui__
_
artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, em 26 de junho de 1991. - Senador ções reghnentaiS e _têgulamentares, de conformidade co~ a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
Mauro Benevides, Presidente.
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, de acordo com o disposto
ATO DO PRESIDENTE N• 575, DE. .f99i
!LO artigo 243, § 2', da Lei n' 8.112, de 1990 e no A,tq da
ComisSãó-Direfora·n~ 1, de 1991, resolVe nome~r ARTHUR
O Presidente do Senado Federal n-o usO das suaS- atribuitendo em vista o q·~e -AZ~VEDQ HE:NNJNG, para exercer o cargo, em cqn'íissão,
ções regimentais e regulamentares
de Secretário Parlamentar- Código-SF-DAS- 1Ú2.1, do Quaconsta do Processo n' PD0446191-2, reaolve: .
.. . ..
Art. 1? Autorizar o- ãfastamei:tto d-0 país da Diterora dro de Pessoal do Senado Federal, com lotação- e· exercíciOno gabinete do Senador Chagas Rodrigues.
Executiva do Centro de Informática e Processamento de Da· Senádo Federal, 28 de junho de 1991 -Senador Mauro
dos do Senado Federal- Prodasen; Dfil_ Regina Célia Peres
Benevides, Presidente.
Borges e do Consultor daquele órgão, Dr. Sinval Senra Marrada a sessão.

o
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ATO DO PRESIDENTE N• 579, DE 1991

ATO DO PRESIDENTE N• 583, DE 1991

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regirherital e regulamentar, de conformidade com a

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares_ e de conformidade com

delegação que lhe foi outorgada pelo Ato da ConilssãôDiretora no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que
consta do Processo n• 010.526191-9, resolve tornar sem efeito
o Ato desta Presidência n• 347, de 1991, que nomeou JOSÉ.
FERNANDES NETO para o cargo de Assessor Técnico, Código SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,

a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora Ji9 2, de 1973, de ac_orr.Jo cor11 o disposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora n• 1, de 1991, e tendo em vista o que
consta. do Processo n• 009.631/91-7, resolve nomear JOAO
CARLOS DO RÊGO RODRIGUE~, para exercer o cargo,
em com.4;são, de Assessor Técnico, _Código SF-DAS-102."3,
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e
exercício nõ gabinete do Senador Magno Bacelar.
Sendo Federal, 28 de junho de 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
·

com lotação e exercício rto gabinete do Senador Beni V eras,

a partir de 4 de fevereiro de 1991.
Senado Federal, 28 de junho de 1991. -Senador Mauro
Benevides- Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 580, 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 Aio
da Comissão Diretora n• 2, de 1973, de acordo com o disposto
no art. 243, 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da Comissáo
Diretora n"' 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do
Processo n•0!1.275191-0, resolve exonerar JOSE ARISTIDES
DE MORAES FILHO, do cargo, em comissão, de Assessor
Técnico, Código SF-D.AS-102.3, do Quadro de Pessoal do
Senado Federal, a partir de I• de agosto de 1991. . ·
Senado Federal, 28 de junho de 1991. -Senador Mauro
Benevide, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 581 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 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo Ii"' 0239/91-7 resolve aposentar, por invalidez, ALEXANDRE SOUZA DOS REIS, matrícula 0507, Especialista em Indústria Gráfica Legislativa/
Técnicas, Primeira Classe, PL M20, do Quadro Permanente
do Centro Gráfico do.Senado Federal- ÇEGRAF,Jtostermos dos artigos 40, inCiSO I, da COriStituição da Re-publica
Federativa do Brasil e 186, inciso I, § 1• da Lei n• 8.112,
de 11 dezembro de 1990.
..
.
Senado Federal, 28 de junho de 1991. .:... Mauro- Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 582/91
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em co_nformidade com a
delegação de competência que lhe foi o.utorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n?"Z, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processcr-n"' 0701/91-2 resolve aposentar, voluntariamente, OZIAS JOSÉ DOS REIS, matrícula
0048, Especialista em Indústria GráfiCa. Legislativarfécnicas;
Segunda. Classe PL M17, do Quadro Permanente do Centro
Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos termos dos
artigos 40, inciso III, a, da ConstituiçãO da República Federativa do Brasil e 186, inciso III, a, da Lei n• 8.112, de 11
de dezembro de 1990. .
.
.·· . __ .·. .. . ---· __ _
Senado Federal, 28 de junho de 1991- Mauro B_~nevides,
Presidente do Senado Feder(1.1.

ATO DO PRESIDENTE N• 584, DE 1991

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui:ções 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 artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da
COmii::são Dii'eto"iã n"' 1, de 199_1, e tendo em vista o que
consta do Processo n' 010.9~9191'9, resolve nomear DAISY
DE ASPER Y VALDÉS, para exercer o cargo, em comissão,
de Assessor Técnico, Código SF-DAS.-102.3, do Quadro de
Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no gãbí·nete"do Senador Josaphat Marinho.
Sendo Federal, 28 de junho de 1991. -Senador Mauro
Benevides,

ATO DO PRESIDENTE N• 585, DE 1991
O Presidente do Senadp_Federal, no uso Çle _sº'as atribuições regiriieritaiS e- regulamentares e de conformidade com
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da ComissãO Diretora n9 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1991J, no Ato da
ComiSSão Diretora n9 1, de 1991, e tendo em vista o que
consta do Processo n• 011.215191-7, resolve nomear CARLOS
WALBERTO CHAVES ROSAS, para exercer o cargo, é"""m
comissão, de Assessor Técnico, Código SF-DAS-102.3, do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício
no gabinete do Líder do PDC, Senador Amazonino Mendes.
Senado Federal, 28 de junho de 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE, N• 586~DE 1991

O Presidente do Senado Federal, no uso ·de suas atribuições regimentaiS e regúlamentares, de confõrniidade cóm a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Di.i"etora n92, de 1973, de acordo com o disposto
no art. 243 § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990 e no Alô. da Comissãõ
Diretora n"' 1, de 1991, e tendo el;ll vista o que
consta do Processo n• 011.567/91-0, resolve nomear FLÁVIO
MARCUS RIBEIRO DE CAMPOS, para exercer o targo,
em-cOmissão, de Secretário Parlamentar, Código "SFDAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com
lotação e exercício no gabinete da Senadora Júnia Marise.
··Senado Federal, 28 de junho de199f. .:.:.-senador Mauro
Benevides, Presidente.
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ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO N• 6, DE 1991
O Primeiro..Secretário do Senado Federal, usando a -com~
petência que lhe foi atribuída pelo art. 49 do Ato da ComissãO
Diretora n 9 3,- de resolve:
Art. 111 Os veículos de transporte coletivo dO- Senado
Federal serão de uso prioritário de seus servidores, que terão,
inClusive, preferênCià de assento.
Parágrafo ú~k:o. Oóeâecida a prioridade estabelecida
no caput deste artigo, poderão também utilizar-se dos ónibus
do Senado Federal os servidores do PRODASEN e do CEGRAF. Estes últimos, por serem usuários de transporte coletive oferecido naquele Orgão Supervisionado, somente usarão
os ônibus mediante autorização da Secretaria de Serviços Es-

peciais.

-

-

---

Art. 2~' Os servidores dos demais órgãos e ínstituições
públicas, lotados nas dependências do Senado Federal, poderão ser autorizados, pela Secretaria de Serviços Especiais,
a utilizar os transportes coletivos desta Casa, desde que se
verifique a disponibilidade de lotação, observada a capacidade
de passageiros sentados do veículo e a ordem de prioridade
dos usuários mencionados no art. lo:> e § único.

Parágrafo únicO. O disposto no caput se aplica aos funcionários de entidades de classe dos servidores do Senado
Federal.
Art. 3o:> Os UsuárioS classificados nos artigos 1<:> e 2<:> se
identificarão ao motOrista do ónibus da seguinte forma:
a) Servidoces do Senado Federal e PRODASEN, através
de carteira funcionai, ou crachá de serviço;
b) Os demais usuários autorizados, ou seja, seiV100res
do CEGRAF e aqueles mencionados no art. 2o:> desta Ato,
através de documento pessoal de autorização a ser fornecido
-- - ~pela Secretaria de Serviços Especiais.
Art. 4o:> Os documentos pessoais de autorização-de uso
de transportes coletivos serão fornecidos pela Secretaria de
Serviços Especiais, mediante processo de autorização, obedecidos os critérios definidos no art. 29, in fine, desde que instruídos com os seguintes documentos:

I - Cópia de- carte-ira" Profissional, qUe caracterize 0 víriculo empregatício com a entidade _ou-, no caso de servidor
do CEG RAF, da Carteira Funcional;
II -Declaração da entidade confirmando a lotação do
usuâiíOem~ i.J.iridade instalada nas dependências do Senado
Federal. Aos servidores do CEGRAF não será necessária
talex:igência;_
_______ _ _
· --III- Duas fotos tamanho 3 por 4, de frente; e
IV -Requerimento, por escrito, para aiitorização de uso
do transporte_ coletivo, enderaçado_ ao DiretOi da Secretaria
de ServiçOs Especiais. ·' --- ---- § l~' Satisfeitas- as exigências para instrução do pedido,
a Secretaria de Serviços Especiais, Ouvido o Serviço de Transportes sobre a conveniência do atendimento do pleito, permitirá Ou não a emissãO do documento pessoal de autorização.
§ 2' O documento pessoal de autorização conterá os
seguintes elementos:
I - Número de ordem;
II- Nome e fotografia do autorizado;
III -Nome da entidade à qual o autorizado está vinCulado;
IV -Prazo de validade;
V -Número ou-notturda linha;
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VI -Os termos "usuário autorizado"; e
VII - Assinatura do Diretor da Secrataria de Serviços
Especiais.
Art. 5<:> Fica proibida a utilização dos veículos de transporte coletivo do Senado Federal por qualquer pessoa estranha aos usuários considerados neste Ato.
Art. 6' É vedado a qualquer usuário fazer-se acompanhar, forçar, ou facilitar a entrada de pessoas estranhas dentro
do veículo coletivo do Senado Federal.
Parágrafo único. O usuário-que desobedecer à determinação deste artigo estará sujeito a ter suspenso o seu direito
de utilização do transpote coletivo, no caso de servidor do
Senado Federal ou do PRODASEN. Os demais usuários autorizados terão revogadas as respectivas autorizações.
__ Art. 7~' O transporte coletivo escolar é de uso exclusi_vo
dos dependentes dos senadores, regularmente matriculados
eii! estabelecimento regular de ensino. assim considerados:
I -Filho(a), solteiro(a), menor de 21 anos, sem economia própria, residente no mesmo domicílio do_ Senador, sob
sua dependência económica;
n- Filho(a), inválido, de qualquer idade, sem economia
própria; residente no mesmo domici1io do Senador, e sob
sua d~pendência económica;
III- Filho( a) solteiro(a), até a idade de 24 apos, que
esteja cursando faculdade, sem ecOnomia :Própria, residente
no mesmo domicílio do Senador e sob sua dependência económica;
IV- Menor que, por determinação judicial, esteja sob
sua guarda e responsabilidade, resídente no rries~o domicílio
do Senador e sob _sua dependência económica.
§ lo:> Assemelham-se aos usuários d«;Js itens I, II e III.
os des_cendentes em linha reta de 2~' gr'au.
§ 29 As linhas escolares obedecerão excJusivamente os
percursos· ·entre as tesídências dos usuários e suas escolas,
e vice-versa.
§ 3• O serviço de transporte escolar será prestado nos
seguintes horários:
. ~) entre 6h45qlin e 08b3Ómin;
b) entre llh30min e 14h30min; e
c) entre 17h30inin e 18h30min.
Art. 8' Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9~' _Revogam-se as disposições em contrário.
___ Senad_o Federal, 26 de junho de 1991. -Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro -Secretário.
Modelo
FICHA CADASTRAL DE USUÁRIO AUTORIZAÇÃO
À UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO
DE TRANSPORTES DO SENADO FEDERAL
N'AUTORIZAÇÃO: --------------------NOME: ------------------------~~
N'IDENTIDADE: --------------------~~
ENDEREÇO:
~.~~~~~~==============
ÓRGÃO
VINCULADOi
LOCALDETRABALHO: ------------------LINHA:
DATA
DE----------------------------AUTORIZAÇÃO:_;_.::.:.:_____________;:___
PRAZO DE VALIDADE:
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Modelo
Brasilia,
de
Ilm• Sr.
Diretor da Secretaria de SerViços Especiais Senhor Diretor,

D E - - - - / ---:--1 - - - - A
DE---- 1----1 ----A
DE----/----1----A

---1---1

.

.

DE----/---'--/ ----A
OBSERVAÇÕES/ANOTAÇÚES:

de 1991.

•.
· •··· ··
· (Noine)
residente e domiciliado na•-7 ==-=;-.--.--.--.------,
----"--~- -~~~ellho requerer a V. ~· autOriz&Ç~ P~ra uso- d~ Serviço d~
··
Transportes do Senado Federal, na linha
·
.
Seguem anexos os documentos exigidos nos itens do art.
4' do At'?_ n•
.
e 1991, do Primeiro-Secretário
do Senado Federal.
·
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Modelo (Carteira de "usuário autorizado'')
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ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
4• REUNIÃO REALIZADA
EM 4 DE JUNHO DE 1991
Às dezessete horas-, do dia quatro de junho de mil novecentos e noventa e um, na sala de reuniões da Comissão,
na Ala Senador Alexandre Costa; SOb a Presidência do Senhor
Senador Júlio Campos, presentes o Senhores Senadores Onofre Quinan, Magno Bacelar, Henrique Almeida, Dario Pereira, Gerson Camata, Louremberg Nunes Rocha, Marluce Pinto, Nabor Júnior, Oziel CarneirO, Mário Covas, Coutinho
lorge e Amir Lando, reúne-se a Comissão de_ Serviços de
Infra-Estrutura. Deixat:Õ. de comparecer os Senhores Senadores Flaviano Melo, Humberto Lucena, Irapuan Costa Júnior, Ruy Bacelar, Lourival Baptista, Hydekel Freítas, Maurício Corrêa, Ney Maranhão e Eduardo Suplicy, titulares da
Comissão. Havendo núniero regimental, o Senhor Presidente
declara abertos os trabalhos, passando-se à apreciação do item
um da pauta: Projeto de Lei do Senado n• 104, li• 1991,
que "estabelece normas para a industrialização e a comerc::iªlização de substâncias ri:tinerars metálicas"._Relator: Senador
NJY Maranhão, parecer: favor~vel, nos termos· da Emenda

--

-

~"

5_St.G~~

n~ 01-CI, que Üfêrece. Devido ·a ausénciá do Senador Nejr
Maranhão, o Senhor Presidente designa o Senador Magno
Bacelar, Relatorad hoc, apresentado o relatório e submetido
a discussão, Usam da palavra g.s Sellhores senadores Oziel
Carneiro, Dario -Pereira~-Uerson- Camata, ·manOfesiãrido-secontrariamente à proposição e, ainda a Senhora Senadora
Marluce Pinto, que solicita vist~úf à materia, para um melhor
exame, sendo concedido pela presidência, pelo prazo regimental. Prosseguindo, paSsa-se a apreciação do item dois da pauta.
Projeto de Lei da Câmara n' 83, de 1990, que "dispõe sobre
nova---:-denominaç~o para a Rodovia BR-364, trecho _que liga
Goiãil.ia, a Santa Rita do Araguaia, no Estado de Goiás".
Relator: Sen~dor Louremberg Nune~ Roc_ha. Pare~er: favorável, não havendo quem queira usar da patavra para discutir
é o_me-snio.stibmetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir, passa-se ao item três: Projeto de Lei da Câmara, n~ 88, de 1990; que inclui o Município de São Romão,
no Estado de Minas Gerais, na área da Sudene. Relator:
Senador Dario Pereira, Parecer: contráriO. Submetido a discussão,_ usam da palavra os Senhores_SenadoreS -Magllo Bacel~r e Coutinho Jorge, em apCiiâ ao-reratór, pela sua conclusão
no parecer apresentado: Colacado em votação, é o mesmo
aprovado, por unanimidade. Dando prosseguimento, passa-se
ao item quatro: Projeto de Lei da Câmara n' 127, de 1990,
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que "dá nova redação ao artigo 1~ do DecretoMLei n"' 6.460,
de 2 de maio de 1944, que regula a construção e a exploração
de instalações portuárias rudimentares". Relator: Senador
Gerson Camata. Parecer, favorável. Não havendo quem queia palavra para discussão, é o mesmo submetido a votação,
sendo aprovado por unanimidade. Esgotada a apreciação dos
projetes constantes de pauta, o Senhor Presidente submete
a apreciação da Comissão, prOposta para realização de semiM
nário versando sobre o tema "O Papel das ConsUltarias de
Engenharia Brasileiras'', usam da palavra na oportunida-de,
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para discutir a proposta, os Senadores Gerson Camata, Dario
Pereira e Nabor Júmor, todos a favor da propo~ição, sugerindo
a data de_ 21 e 22 de agosto próximo, para sua reãlizaçáo.
Submetida a proposta a votação, é a mesma aprovada, por
unanimidade, fica:itdo a Presidência incumbida de apresentar
um programa do mesmo,- relação dos participantes e receber
sugestões. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião,
lavrando eu Paulo Roberto Almeid~_ Çª-_mpos, a presente Ata,
que após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor PresiM
dente. -Senador Júlio Campos.

República Federativa do Brasil
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SÁBADO, .29 DE JUNHO DE 1991

BRASíLIA
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r-----CONGRESSO NACIONAL - - - - r
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte.
DECRETO LEGISLATIVO N• 166, DE 1991
Disciplina as relações jurídicas decorrentes da rejeição da Medida Provisória n' 296,
de 29 de maio de 1991.
Art. 1• São mantidos os efeitos financeiros decorrentes da aplicação da Medida Provisória n'
2%, de 29 de maio de 1991, incidente sobre as folhas de pagamento dos servidores civis e militares da
União, referentes aos meses de maio e junho de 1991.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente..
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 167, DE 1991
Concede homologação a ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão
de papel-moeda, no ano de 1983, no valor de Cr$ 950.000.000.000,00 (novecentos e cinqüenta
bilhões de crnzeiros).
Art. 1' É concedida homologação ao ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão
de papel-moeda, no exercício de 1983, no valor global de Cr$ 950.000.000.000,00 (novecentos e cinqüenta
bilhões de cruzeiros), em atendimento à solicitação e às razões constantes da Mensagem n' 400, de 1'
de novembro de 1983, do Poder Executivo.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

r-----SENADO FEDERAL-----.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO JÇ• 21, DE 1991
Dispõe sobre a remuneração dos servidores do Senado Federal, nos meses de maio
e junho de 1991.
O Senado Federal, no uso de sua con:tpetência constitucional e considerando a manutenção dos
efeitos financeiros da Medida l?rovisória ri•"296, de 1991, determinada pelo Decreto Legislativo n' 166,
de 28 de junho de 1991.
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EXPEDffiNTE
CBiiTRO GRÁPIOO DO SI!IIAilO Pl!DBRAL

PASSOS POirro
Din:tor-Oeral do Senado Federal

DIÁRIO DO OONGRESSO NACIONAL
Impresso sob m:pooubilidade da Mesa do Seaado Pe4eral

AOACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Admiailtrativo

LUIZCARLOS DlliiASI'OS
Diretor Iadutrial
FLOR!AN AUGUSTO OOUTINHO MADRUGA

ASSINATIJRAS

Semeslrll1 ··-···-·········----·-·-·--·-·-·-·-·-·--··--·--- CJ$ 3.519,65

Dirctor Adjuato

Taagem 2200 exemplares.

Resolve:
.
Art. 1' Aplica-se o coeficiente de 1.3788 (um ponto trinta e sete e oitenta e oito), nos meses
de maio e junho do corrente ano, ;3.os valores de remuneração, aí incluídas as v~ntage~s acessórias, dos
servidores do Senado Federal e dos _órgãos supervisionados.
Art. 2' O disposto no artigo anterior aplica-se, de igual modo, aos proventos de aposentadoria
e às pensões decorrentes de falecimento de servidores.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 28 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
~-----------------------------SUMÁRIO------------------------------~
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1- ATA DA 102• SESSÃO, EM 28 DE JUNHO DE
..
. .
.

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Requerimentos
- N'364/91, de autoria do Senador João Rocha, solicitando do Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, informações que menciona.
- N' 365/91, de autoria do Senador Odacir Soares,

solicitando a. tramitação conjunta do Projeto de Lei do
Senado n' 22/91, com o Projeto de Lei da Câmara n' 35/91.
1.2.2- Comunieações
- Do Senador Epitácio Cafeteira, que se ausentará
do País, em viagem pã.rticular, no período de 8 a 28 de

julho do corrente ano.
_
-Do Senador João Rocha, que se ausentará do País.
1.2.3 - Comunicação da Presidência
- Designação do Senador Dirceu Carneiro pata -desempenhar missão do Senado no exterior.
1.2.4 - Discursos do Expediente

SENADORVALMIR CAMPELO- Programa de
preservação ambiental em execução no Distrito Fe_deral
pelo Governador Joaquim Roriz.
SENADOR PEDRO SIMON - Preferência dos
atuais parlamentares pelo sistema parlamentar de governo
e voto distrital misto, demonstrada em recente pesquisa
da "Datafolha".
SENADOR MAURÍCIO CORRlO:A, como LíderEncaminhando à Mesa, indicação referente à construção
da Tribuna do Povo.

SENADOR RUY BACELAR- Considerações so-.
bre a política económica recessiva do Governo Federal.
Desigualdades regionais crescentes com o agravo da situação do No~d~~J~. Dívidas dos es-tados e rilunicípios.
1.2.5 - Indicação
- N9 1191, de autoria do Senador Maurício Corrêa,
sugerindo à Comissão Diretora a construção de obra de
engenharia, destinada a _ servir, em caráter permanente,
de Tribuna do Povo a ser erigida na proximidades do Congresso Nacional.
1.2.6- Requerimento
- N' 366/91, de autoria do Senador Levy Dias, solicitando do Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, informações que mericioria.
1.2. 7 - Comunicação
- Do Senador Josaphat Marinho, que se ausentará
do País, no período de 2 a 25 de julho próximo.
1.2.8- Requerimento
- N' 367/91, de autoria do Senador Garibaldi Alves
Filho, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, do
artigo "O CongresSo Injustiçãdo", publicado no jornal
Correio Braziliense, edição de 8-6-91.
1.2.9 -·Ofício
-Do Presidente da ComisSão de Constituiç_ão, Justjça
e Cídadania, referente à composição da Subcomissão permanente com a finalidade de assessorar a ]?residência do
Senado, nos casos que envolVãm a necesSidade de ação,
visando a preservar a imagem e as prerrogativas-dos parlamentares e da instituição parlamentar.
-
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1.2.10- Fala da Presidência
- Referente aO expediente lido antcriõrmerite.
1.2.11- Comunicação da Presidêricia
-----Arquivamento definitivo" do Projeto de Lei da Câmara n' 11190 (n' 3.612189, na origem).
1.3 -ORDEM DO DIA
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
n~' 40, de 1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que autoriza a emissão de selos em benefício dos trabalhadores desempregados. Aprovado o substitutivo da Câmara,
nos termos do Requerimento n" 368/91. À sanção.
Projeto de Lei da Câmara dos Deputado• n' 83, de
1990 (n' 3.672/89, na Casa de origem}, que dispõe sobre
nova denominação para a Rodovia BR-364, trecho que
liga Goiânia a Santa Rita do Araguaia, no Estado_ de Goiás.
Aprovado. À sanção.
Projeto de Lei do Senado no:> 22, de 1991," de autoria
do Senador Almir Gabriel, que dispõe sobre os planos
de benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Aprovado o Requerimento Ílç 365/91, para sua tramitação em conjunto_ com o Projeto -de Lei da Câmara n9
35/91, após usarem da palavra os Srs. Fernando Henrique
Cardoso e Marco Maciel.
Projeto de Resolução n' 16, de 199f, de autoria do
Senador Affonso- Camargo, que dá nova redação ao caput
do art. 65 do Regimento Interno do Senado Federal. Apro-~
vado com emenda. À ComiSsão Diretora para· redaÇãci final.
Proposta de Emenda à Constituição n9 11, de 1991,
de autoria do Senador Alfredo Campos e outros Senhores
Senadores, que altera a redação do § 3' do art.57, do §
4' do art. 66, do § 3' do art. 68 e do art. 166, caput e
seus §§ 19e 29 da Constituiçao Federal. Em fase de discussão
(2• sessão).
1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Designação do Senador Dirceu_ Carneiro para de-.
sempenhar missão do Senado no exterior. Aprovado.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 16191,
constante da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada,
nos termos do Requerimento n~ 369/91. À promulgação.
1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
-SENADOR CÉSAR!) IAS- PosiÇão do Conselho
Federal de Medicina -contra apena de _mOi-te~-_
-SENADOR NEY MARANHAO - Relatório sobre viagem de S. Ex• e outros Senadores à República Popular da China.
~
~
-SENADOR NELSON CARNEIRO.:.._ "Seminário
Plebiscito Reforma Constlrucíoilal"-, piõiilOVido pela Comissão de ConstitUição-, JuStiça e Cidadania do Senado.
-SENADOR MÁRCIO LACERDA ....::. Considerações a respeito das causas e conseqüências da crise de
credibilidade pela qual passa o GovernCfFederal.
-SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Artigo
de autoria do Ministro Francisco Rczek, intitulado Na Medida Certa, publicado na Folha de S. Paulo de 15 do corrente.
-SENADOR NELSON WEDEKIN _;A recessão
promovida pela política económica vigente _nqs últ~mos ~o
ze meses.
-SENADOR JUTAHY MAGALHÃES....::. Esclarecimentos sobre sua Pasta prestados pelo Ministro da Agricultura e Reforma Agrária, Antônio Cabrera, em compare-
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cimento ao plenário do Senado, na sessão ordinária de

5 de junho último.
- SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG Reunião do Parlamento Latillo-Americano, em C3.I3Cas. - SENADOR NABOR JÚNIOR - Premência da
revitalização do Programa Nacional do Álcool- PROÁLCOOL.
~
-SENADOR ALUÍZIO BEZERRA __: Desenvolvimento racional da Amazónia e as Forças Armadas brasileiras.
-SENADOR JOÃO ROCHA- Entendimento nacional para a retomada do desenvolvimento das regiões
Norte. e Centro-Oeste. Preocupação com a situação de
abandono do Estado de Tocantins.
-SENADOR JOÃO FRANÇA -Homenagem pós·
tuma a Hélio Campos.
1.3.3 - Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 11 horas e 50 minutos, com a Ordem do Dia
qu·e designa.1.4- ENCERRAMENTO
2....: ~ATA DA 103• SESSÃO, EM 28 DE JUNHO DE
1991
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - ParecerReferente à seguinte m3iéfia:
-Projeto _de Lei do Senado n9 161/91, que estabelece
narinas para o parcelamentOâe débitos de municipíos junto
ao Fundo de_ Garantia do Tempo de Serviço.
2.2.2 -- Leitura de Projetos
- Projeto de Lei do- Senado n 9 25219C --de autoria
do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre Sistema de
Partidos Políticos e dá outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n' 253/91, de autoria
do Senador Teotónio Vilela Filho, que dispõe sobre a fixação dos valores das anuidades, taxas -e--multas devidas aos
órgãos fiscalizadores do exercício profissional e dá outras
prOVidências.
·
- Projeto de Lei do Senado n9 254/91, de autoria
d_o__S_enador Teotónio Vilela Filho, que_ dispõe Sobre a-exigênCía de Carteira de Saúde para ãdmissão no emprego.
2.2.3 - Ofício
- N" 10/91, do Presidente da Comissão de Assuntos
Económicos, comunicando a aprovação do substitutiVo ao
Projeto de Lei do Senado .t:l-9 161191, que estabelece normas
para o parcelamento de débitos de estados e municípios
junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em
reunião de 27-6·91.
2.2.4 - Comunicação da Presidência
- Abertura de prazo -de 5 dias para interposição de
recurso, para que o substitutivo ao Projeto de Lei do Senadon' 161/91, seja apreciado pelo plenário.
2.2.5 - Requerimentos
- N' 370191, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n~ 48/91, que dispõe sobre a correção mofletária
das demonstrações financeiras, para efeitos fiscais e societários.
- N9 371191, de urgência para o Projeto -de- Decreto
Legislativo nc;o 95/91, que disciplina as relações jurídicas
de!!orrentes da rejeição da Medida Provi~ória n9 290/91.
·~

~
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2.2.6 - Comunicações
-Do Sr. Dirceu Carneiro, que se ausentará do País,
no período de 20 a 31 de julho do corrente.
- Do Sr-. Henrique Almeida, que se ausentará do
País, no período de 1• a 7 de julho do corrente.
2.2. 7 - Discursos do Expediente
- SENADOR LOURIV AL BAP'I'ISTA - 50• aniversário da Faculdade de Filosofia da Uniyersidade Federal
da Bahia.
2.3 - ORDEM DO DIA
Requerimento n• 297, de 1991, do Senador Fernando
Henrique Cardoso, solicitando seja anexado aos_ Projetas
de Lei do Senado n"' 4 e 5~ de 1991, que tramitam em
conjunto, o Projeto de Lei do Senado n• 206, de 1991,
do Senador Marco Maciel, que regulamenta a execução
do disposto no art. 14, itens I, II e III, da Constituição
Federal. Aprovado.
2.3.1 ..::_ Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Projeto de De_creto Legislativo n 9 95/91, em regime
de urgência nos termos do Requerimento n' 371/91, lido
no Expediente. Aprovado, após parecer da comissão competente, tendo usado da palavra os Srs. Amir Lando, Esperidião Amin, Mansueto de Lavor, Chagas Rodrigues e Josaphat Marinho. À Comissão DiretOra para- redaÇão final.
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 95/91. Aprovada. À promulgação.
- Projeto de Lei da Câmara n9 48/91, em regime
de urgência, nos termos do Requerinieitfo -n9 370/91, lido
no Expediente. Aprovado, após parecer da comissão competente, tenqo usado da palavra os Srs. Ronan Titóe.:Jutahy
Magalhães. A sanção.
2.3.3 - Comunicação da l'residênç!a
-Convocação de sessão extraordinária; a realizar-se
hoje àS 13 horas e 5 _miriU_tos; com Ordem do Dia que
designa.
2.4- ENCERRAMENTO
3- ATA DA 104• SESSÃO, EM 28 DE JUNHO DE
1991
3.1-ABERTURA
3.2 -EXPEDIENTE
3.2.1 -Parecer
-Referente à seguinte matéria:
Projeto de Lei da Câmara n9120/90 (n' 5,284-B/90,
na CaSa de origem). que dispõe sobre normas partidárias.
3.2.2 - Leitora de Projeto
_
Projeto de Resolução n• 48/91,_que dispõe sobre a
remuneração dos servidores do Senado Federal,_ nos meses
de maio e junho de 1991.
3.2.3 - Comunicação da Presidência
Abertura de prazo para apresentação de eme_ndas ao
Projeto de Lei da Câmara n• 120, de 1990.

3.3 - ORDEM DO DIA
Requeriniento -n!>" 295/91, de autoria do Sr. Senador
Marco Maciel, solicitando a transcrição nos Anais do Senado Federal, do editorial intitulado Aumentar receitas, não
impostos, publicado no jornal O Estado de S. Paulo. Apro·
vado.
3.3.1 - Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordináiia--:i" ieãllzaf-se
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hoje, às 13 horas e 15 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
3.4 -ENCERRAMENTO
4- ATA DA 105• SESSÃO, EM 28 DE JUNHO DE
1991
4.1 -ABERTURA
4.2 -EXPEDIENTE
4.2.1 - Ofício do Sr. 1• Secretário da Câmara dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
- Projeto de Lei da Câmara n• 49/91 (n' 1.261/91,
na Casa de origem), que prorroga o prazo a que se refere
o art. 1• das Leis n'' 8,056, de 28 de junho de 1990, e_
n' 8.127, de 20 de dezembro de 1990.
4.2.2 - Comunicações da Presidência
..,...-Prazo para tramitação e para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n9 49/91, lido_anteriormente.
__
-Recebimento da Mensagem n• 167/91 (n' 318/91,
na origem), através da qual o Sr. Presidente da República,
solicita autorização para que a Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A - EMBRAER, e o Banco do Brasil S.A.,
possam contratar operação de crédito externo no valor
de US$ 407 ,O milhões, para os fins que espeCificam.
4.2.3 - Requerimento
- N' 372/91, de urgência para o Projeto de Resolução
n9 48/91, que dispõe sobre a remuneração dos servidores
do Senado Federal, nos meses de maio e junho de 1991.
4.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n' 357, de 199}, do Senador Magno
Bacelar, solicitapdo tenham tramitação conjunta os Projetas de Lei do Senado n•' 110 e209, de 1991, de autoria
dos Senadores Nelson Wedekin e Dirceu Carneiro, respec-tivamente, que asseguram aos eleitores, no dia das eleições,
transporte gratuito. Aprovado.
4.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
-Projeto de Resolução n9 48/91, em regime de urgência, nos termos do Requerimento n9 372/91, lido no expediente. Aprovado. À Comissão Diretora parã- ·a i'edação
final.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 48/91.
Aprovada. À promulgação.
4.3.2 - êomunicação da Presidência
-Transferência para às 15_horas, da sessão conjunta
convocada anteriormente para às 14 horas e 30 minutos, de hoje.
'
4.4 -ENCERRAMENTO
5- RETIFICAÇÓES
- Ata da 24~ sessão, realizada em 26 de março de
1991.
- Ata da 25• sessão, realizada em 27 de março de
1991.
6 - MESA DIRETORA
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Sessão, em 28 de junho de 1991

19 Sessão Legislativa Ordinária, da

49~

Legislatura

Presidência dosSrs.: Mauro Benevides e Dirceu Carneiro
As 9 HORAS. ACHAM-SE-PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo - Alexandre Costa ~ Dariõ_ PúCirã
-Dirceu Carneiro- Epitacio Cafeteira- Francisco Rollemberg - Humberto Lucena - João França - João Rocha
-José Eduardo- José Richa- Lourival Baptista- Marco
Maciel- Mauro Benevides - Meira Filho - Oziel Carneiro
- ~edro Simon - Raimundo Lira - R(:man Tito - Ruy
Bacelar- Valmir Campelo- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 22 Srs. Senadores. Havendo número··regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos "trãb_ãlhos.
Sobre a mesa, requerimento que será--lido pelo Sr. 1o

Secretário.

-

região e estado, a destinação dos créditos aprovados, liberados
e rtão resgatados.
Justificação
É importante que os representantes da região norte do
País tenham conhecimento e acompanhem as aplicações dos
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte
(FNO) e do próprio Banco da Amazônia S. A., como principal
agente de fomento para o desenvolvimento daquela região.
Somente assim é que poderão avaliar e eventualmente propor
as modificações que se fizerem necessárias, a nível de lei.
Vale recordar que, em governos anteriores, ocorram, por
falta de acompanhamento das pessoas responsáveis institucionalmente, desvios na aplicação dos recurs-os destinados à região norte. Por falta de transparéncia, soube-se, a posteriori,
que a maioria dos recursos do Banco da Amazónia erain aplicados nas regiões sul e sudeste do País, ocasionando prejuízos
irreparáveis à região norte.
Essas as razões por que julgamos importantes e indispensáveis os esclarecimentos que desejamos obter através do anexo pedido de informações. - Senador João Rocha.
À Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerimento lido vai ao exame da Mesa, para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
É lido o seguinte:

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 364, DE !991
Nos termos do disposto no art. 216 do Regimento .Interno
do Senado Federal, combinado com o previsto no § 2~ do
art. 50 da Constituição, requeiro seja encaminhado ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento o seguinte pedido
de informações relativas às_~e_licações de recursos pelo Banco
da Amazónia S. A.
1. Qual o montante dos recursos do Fundo Constitucional de FinanciamentO-dONOrte (FNO) que, pOr não ter
sido aplicado até 31 de dezembro de 1990, encontrava-se,
nessa data; disponível para aplicação no início do ano financeirode1991?-- - REQUERIMENTO N• 365, DE 1991
2. Qual o- valOr memúil daS pa-rceiãS dos recursos do
Nos túinos do art. 258-do Regimento Interno, regueiro
FNO recebidas pelo Banco da Amazónia S. A., no período
tenham tramitação conjunta o PrOjeto de Lei do Senado n9
de janeiro a maio de 1991 '?
3. Qual o saldo disponível dos recursos do FNO, em 22, de 1991, de autoria do Senador Almir Gabriel, e o Projeto
31 de maio de 1991, iii:> Banco da Amazónia S. A.._p_ara de Lei da Câmara n~ 35, de 1991, de iniciativa do Sr. Presidente
--da República, que dispõem sobre oS Planos de Benefícios
as aplicações previstas na Constituição?
4. Qual o valor dos recursos do FNO aplicados nos da Previdência Social e dão outras providências.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1991. - Odacir Soares.
seguintes pr<:lgramas, me-nsalmente, por estado, nos exercícios
de 1990 a 199-n
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeria) Programa Rural;
me,nto lido será incluído oportunamente em Ordem do Dia.
b) Programas ESpeciais;
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr.
c) Programa Industrial.
1• Secretário.
5. Qual o montante de recursos pró-prios-ciÕ :Basa ou
São lidas as seguintes:
por ele captados que foram aplicados mensalmente em finanCOMUNICAÇÕES
ciamentos, por set6r de atividade, em cada estado da região
norte, nos anos de 1990 até maio de 1991?
Brasma, 27 de junho de 1991
6. Qual o montaitte de recursos do_ Basa_ <J.plicados em
Senhor Presidente:
outras regiões do País, em 1990 e até maio de 1991? Em
Comunico a V. Ex~queme ausentarei do País, em viagem
quais programas de crédito se deu essa aplicação?
particular, no período de 8 a 28 de julho do corrente ano.
7. Quais os resultado~ (lucros ou prejuízos) do Banco
Sem mais para o momento reiteró protestos de elevada
da Amazônia S. A.-Verificados anualmente no período de estima e consideração.
1985 a 1990?
Atenciosamente. -Senador Epitácio Cafeteira.
8. Qual o montarite dõs recursos lançãdos como prejuíBrasilia, 28 de junho de 1991
zos na conta de resultados ou em contas de créditos incobráveis
Tenho a honra comunicar a Vossa Excelência que me
em cada um dos exercícios de 1985 a 1990. por motivo de
falta de pagamento de devedores do Basa? Discriminar·; Por ausentarei do País, com destino à Formosa, atendendo a con-
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vite do Governo daquele País, no período de 24 de julho
a 8 de agosto de 1991.
Atenciosas saudações ...;_:Senador João Rocha.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- As comunicações lidas vão à publicação.
A Presidência comunica ao Plenário que atendendo
a convite, designou o nobre Senador Dirce_u CarneirO,
Primeiro- Secretário, para,- representando a COmissão Diretoca, visitar órgãos ligados ao legislativo norte-americano, visando colher subsídios para informatizai o Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Se_nador Ruy Bacelar. (Pausa.)
S. Ex• neste ~xato momento, não se acha em plenário.
Concedo a palavra ao novre Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -·DF. Pronuncia
o seguinte discurso.)_ -Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo,

hoje, a tribuna desta Casa, para tratar de um tema de enorme
relevância, não só para o'fuhiro·do nosso País, como também
para o da América Latina. Em pleno cerrado, mais especificamente no Distrito Federal, encontra-se um acidente geográfico único no mundo: o das Águas Emendadas, onde se originam as duas maiories ba_cias hidrográficas latino-americanas
- a Platina e a Amazónica - numa nascente comum, a
Vereda Grande. Para o norte, a Vereda C:QI'_!e para o rio
Maranhão, tributário do Tocantins; para o sul, o córrego Filmal deságua no rio São Bartolomeu -que, por sua vez, é afluente do Corumbá, que despeja suas águas no Parailaíba, formador do rio da Prata. Para o rio São Francisco corre o rio
Preto que tem sua nascente na fronteira leste do Distrito
Federal, precisamente na Lagoa Feia. Apesar das águas não se aglutinarem, existe um ponto
geográfico onde as três bacias distam apenas_ alguns metros
umas das outras, demonstrando ser a região do DF um coroamento do maciço central brasileiro, de onde vertem. águas
para todo o País e povos vizinhos.
A ocorrência de nascentes repetem-se em todo o ecossistema do cerrado, onde os campos aplainados recebem a água
da chuva, que se escoa para o- interior da terra através de
profundo sistema de rafzes subterrâneas da vegetação nativa,
infiltrando a uma profundidade de até 15 metros, e escorre
então sobre uma camada impermeável, que se encontra com
a superfíCie ·nas quebradas das chapadas, formando nascentes
do tipo "vereda".
De vários cientistas tem partido o alerta de que a conseqúência imediata da desertificação de um ecossiStema provoca
reação idêntica em suas áreas contíguas. Daí se depreende
que a ameaça que paira sobre o cerrado recairá_,_ inevitavelmente, sobre suas regiões vizinhas, tais como a Amazónia,
o Pantanal e a Mata Atlântica. Em decorrência dessa verificação, considero esse ecossistema vital parã o futuro do País.
Ao se substituir a cobertura vegetal nativa por monoculturas de raízes superificiais; que rapidamente impermeabilizam o solo, não permitiri.do a passagem da água para abastecer as nascentes, estar-se-á inevitavelmente prOVocando erosões e o carreamento de terra que irá assorear os rios. A
degradação do ecossistemct cerrado~ significa o fim do berço
das águas de três bacias hidrográficas e suas conseqüências
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depreciaram grande extensão do noss_o território, dos sertões
até o mar.
O cerrado, últiriiã. fronteira agrfcola do Brasil, abrange
sete Estados, e o DF é o seu coração. O plantio contínuo
çl.a soja, sem a preocupação com a reciclagem da matéria
orgânica e conservação da vegetação nativa, tem provocado
a diminuição das águas nascentes e o assoreamento dos córregos, com o entupimentO dos leitos pela terra das erosões,
redundando em enchentes mais abaixo, como no caso de Unaí.
A Lei n' 41, de 13-9-89, aprovada pela Comissão do Distrito Federal nesta Casa e sancionada pelo GOvernador Joaquim Roriz, é a legislação que ttata da política ambiental
do DF. A bem da verdade, b DF foi a primeira Unidade
Federada a ter a sua legislação ambiental após a promulgação
·da ConStituiÇão da República.
Na mesma data, o Goveriiã.dor havia criado a Secretaria
do Meio Ambiente, Ciênda-eTecrioiõgía;_:_sEMATEC, através de sanção à Lei n" 40, com a- tarda de participar efetivamente do planejamento do Governo em tod51s as áreas que
têm relação com os problemas ambientais. Entre os princípios
fundamentais a serem observados para _elaboração, implemen·
tação e-ãcompãnhamento crítico-da-p01ítica ·ambtêntal do DF.
o art. z~ da Lei n~ 41/89 cita os segu~ntes,_ q1;1e .têril ~ vei
com o presente pronunciamento: multidisciplinaridade no tra·
to das questões ambientais, participação comunitária; campa·
tibilização com as políticaS ãmbierifàis nãdõrial e regional;
e compatibilização entre as políticas setoriais e demais ações
de governo. Conforme se depreende do exposto, no Governo
-do D_F ~ Sematec possui uma infe"rface com todas as secretarias
de Governo, abrangendo as seguirites áreas: desenvolvimento
-- Urbano e política habitacional; desenvolviMento iridustrial;
· agricultura, pecuária e Silvicultura; sa:úde pública; saneamento
básico e domiciliar; energia e transporte rodoviário e de massa;
. e mineração (parágrafo único do art. 4' da Lei n' 41/89).
- ·--- "'_ VinCUlados à SeiniteC; fOram também criados o Instituto
de Ecologia e Meio Ambiente - IEMA!DF - e o Instituto
de Ciência e Tecnologia - ICTIDF. O primeiro é o órgão
executor da política ambiental traçada pela Sematec, ao passo
que ao segundo cabe dsenvolver atividades que visem à execução da política de desenvolvimento científico e tecnológico
.. - ··
·
do Distrito Federal.
_ Para obrigar aO cumpriine"ntô da legislação ambiental do
DF 1 _ a Sematec conta afualmente com_ 4 __fiscais do lema e
com a Companhia de Políciâ.Militar Florestal do DF. Para
aplicação da lei ambiental, a Semateç ~sinou Convênio com
a Polícía Florestal, que também exercerá a vigilância ambierital
e o poder de polícia ali previstos. O concurso -público para
fiscais do lema já foi solicitado ao Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos- IDR, o qual, deverá possibilitar a formação de um quadro próprio de fiscais. Esse concurso público admitirá também se:ryidore~ :nos níveis superior,
médio e auxiliar, num total de 134 vagas.
A Cia. da Polícia Militar Florestal do DF foi reativada
há um ano _atrás Cõm um efetivo de 75 homens, tendo sido
instalada na Candangolânçlia. Hoje, conta com 130 integrantes, dando apoio à Sematec nas ações de fiscalização e vigilância nas Unidades de Conservação administr~das pelo DF. Para
a permanente vigilância, a Polícia Florestal Usa cavalos e viatqras cedidas em convênio pela Sematec. Especificamente para
a vigilância e prevenção contra depredação do ecossistema
do Lago Paranoá, foi montado o Batalhão Ecológico Lacustre,
com 20 homens. Os peixes provenientes do Lago Paranoá
e do Riacho Fundo apreendidos pelos policiais, devido ao
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elevado grau de poluição que esses mananciais apresentam,
O Distrito Federal conta, desde setembro último, com
são enviados ao Zoológico; para serem devorados pelos ani- um dos mais ambiciosos programas ambientais do País, com-mais.
posto de 5 subprojetos. Estes-incluem desde educação ambienA Lei n"' 41/89 estabelece também todo o procedimento tal, elaboração de projetas e preservação do meio ambiente
administrativo com relação à apuração das infrações ambien- _até a equipagem da Sematec, com sua estruturação administais. No âmbito da Sematec, a sanção é administrativa, e
trativa.
a pena pode variar desde advertência até a interdição do estaO programa teve sua operacionalização prevista em 5
belecimento ou embargo do loteamento. A multa, se houver itens desenvolvidos simultaneamente. No primeiro item do
-aplicada pelos fiscais do lema- vai de I a 1.000 unidades- programa, a bacia do Paranoá e as reservas ecológicas são
padrão do DF (UPDF). Havendo a decisão final do processo mapeadas e caracterizadas de acordo com seus rios e espécies
administrativo em qualquer das três instâncias existentes (le- da fauna e da flora. Atualmente, inicia-se a execução dos
ma, Sematec ou Conselho de Política Ambiental do DF Planos de Manejos. Consta do segundo item a educação amCPA, nesta ordem), e não ocorrendo o pagamento no caso biental através da divulgação de amplo material com informade multa, o processo _será eocamíilhado à Secretaria da Fazen- ções sobre as áreas que devem ser preservadas para o equilíbrio do meio ambiente, em especial, as Áreas de Proteção
da para fins de inscrição em dívida ativa.
Já que falei no Conselho de Política Ambiental do DF Ambiental (APA) e os parques do Distrito Federal, bem como
-CPA, devo assinalar que, além de última ínstância adminis- - o lançamento da campanha de valorização do cerrado, através
trativa em grau de recurso, inclusive sobre multas impostas do personagem "Cerradim". Num terceiro ·item, está havendo
pela Sematec, esse_órgão tem inúmeras competências, como a difusão de tecnologias não convencíonais para a construção
aprovar a política ambiental do DF e acompanhar sua execu- de casas populares e saneamento básico, através de Consulção, definir áreas prioritárias de ação governamental relativa taria, cujo resultado será repassado para uso da população.
ao meio ambiente; definir a ocupação e uso do solo; e, final- No quarto item do programa, estão sendo adquiridos os equimente, homologar as programações orçamentárias do Fundo pamentos de medição do índice de_ poluição, necessários- à
único de Meio Ambiente do DF.
execução do controle ambiental do Distrito Federal. FinalPraticamente todos os auxiliares do Governador têm as- mente, no último item, foi regularizada a sítuação fundiária
, sento _obrigatório rieSsc c-onselho. Além desses, há 7 represen- da área do Jardim Botânico junto à Terracap, tendo em vista
tantes de entidades representativas, nomeados pelo Govercriação já concretizada da Estação Ecológica do Jardim Botânador, entre os quais cabe mencionar o representante da nico. Foi encaminhada à Assembléia Legislativa legislação
SBPC, da UnB, do lbama e das entidades ambientais não-go- definitiva sobre uso,_ comercialização, transporte, armazenayernamentais.
mento e produção de agrotóxicos no Distrito f'ederal, tarefa
Também participa do conselho um representante das que foi atribuída à Sematec, em conjunto com as Secretarias
CONDEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Am- de Agricultura e Saúde.
biente). Sobre essa-comissão, devo informar que se trata. de
No dia 29 do mês passado, em continuação a esse prograum órgão de defesa do meio ambiente local existente nas ma, foi lançada, dentro_ da Semana do Meio Ambiente, a
cidades-satélites que, além do a-dministrador regional, é com- campanha do ''Cerrado Sempre Vivo", cujas atividades foram
posto de 12 membros, dos qoais 7 são indicados pela comuni- norteadas por 3 conteúdos, a saber:
dade e 5 são indicados pelo administrador regional (arts. 12
-proteger o cerrado;
a 15 do Decreto n' 12.960, de 18-12-90). Embora atualmente
-economizar os recursos naturais; e
apenas Taguatinga e~-Guará tenham sua Condema, espero
-reciclar materiais usados.
que em breve todas as cidades-satélites implantem a sua CoComo parte da campanha de proteção do cerrado, a· Semissão de Defesa do Meio Ambiente local.
.
matec, secundada pela Companhia de Polícia Militar Florestal
Não devo deixar de mencionar que o referido represen- . do Distrito Federal, optou por atingir em todas as cidadestante das Condema a ter assento no Conselho de Política satélites as crianças, através do personagem ecológico chamaAmbiental do DF é eleito diretamente pelas Coridema (inciso do "Cerradim". Foram feitas diversas paradas festivas, maniXIV do art. 16 do decreto retrocitado).
festações públicas e shows visando à popularização desse
Quarenta por cento do território do DF são protegidos amante da natureza, que é o "Cerradim".
por lei ambiental, mas pouca gente sabe onde estão situadas
No que se refere à economia de recursos naturais, a Secre· as áreas protegidas. As áreas protegidas são importantes por taria desenvolveu campanhas publicitárias, condenando o essua função de manutenção da vegetação natural, possibili- banjamento de recursos hídricos e o desperdício verificado
tando a continuidade dos ciclos naturais e a reciclagem da nos lixos. Recomendo, neste sentido, que sejam feitos estudos
umidade do ar, sendo nesta função mais importantes que o referentes a taxas diferenciadas para o consumo de água, de
lago, uma vez que no lago só ocorre a evaporação, ao passo maneira a penalizar os que a desperdiçam.
que na vegetação nativa, além da evaporação, ocorre a transpiQuanto à reciclagem, foram criadas oficinas de reaproveiração. A Sematec, em convênio com a Codeplan, anualmente tamento de materiais usados. O plano-piloto escolhido foi
estará lançando a Carta o-u Mapa Ambiental, como parte ~Samambaia, com 300 pessoas. O próximo passO será atender
dum projeto de educação ambiental com o objetivo de divulgar outras cidades-satélites.
o patrimôriio ecológico do DF, que apresenta uma flora e
Durante o evento, foram ainda anunciados quatro novos
fauna de rara beleza, mas desconhecida por boa parte da parques ecológicos aqui no Distrito Federal (Boca da Mata
e Areal, em Taguatinga; Veredinha, em Brazlândia; e Chácara"
população.
No Governo Joaquim Rorii, iriiediatamente após a elabo- '_~3 Meninas", em Samambaia), além da expansão do Parque
ração de estudos e projetas, estará senda feito o zoneamento do Gama. Constituiu-se em verdadeiro sucesso a campanha
detalhado de toda a região das Áreas de Proteção Ambiental do Jardim Botânico com a Sematec, denominada "Adote um
Ja~:dineiro". A sociedade brasiliense mostrou-se receptiva a
(APA), bem como a utilização dos parques ecológicos.
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esse apelo, e imediatamente todos os meninos jãrdineiros foram contratados. Ainda, durante a Semana do Meio Ambiente
no Distrito Federal, ficaram hospedados no Jardim Botânico
curandeiros de sete tribos indígenas, que discutiram sobre
novas relações de troca de conhecimentos entre o saber dos
índios sobre como viver no cerrado e a ciência dos brancos.
Finalmente, como parte das comemorações do meio ambiente,
foi instalado o "Telefone Verde" (552-3396), que fúnciona
24 horas/dia para receber sugestões, reclamações e denúncias
relacionadas com o meio ambiente no Distrito Federal.
A Sematec detectou manipulação incorreta .de venenos
e agrotóxicos pelos agricultores da Área de Proteção Am·
biental do Descoberto. A fiscalização da bacia;-cuja -área total
é 39,1 mil hectares e que- ãbastece mais da metade da popU·
lação do Distrito Federal, visa coibir principalmente os desma·
tamentos de áreas ciliares e o uso de agrotóxicos organo·
cloradas e à base de mercúrio, proibidos por lei federal por
serem acumulativos e não elimináveis após entrarem na cadeia
biológica, podendo --até causar a morte_ ~-animais e sert:s
humanos;visa, também, evitar o cultivo a menos de 150 metros
da margem do lago. Para isso, tem colocado à disposição
da população agrícola da área práticas econôiiliéas· compatíveis
com a preservação ambiental, pela reciclagem do l_ixo, co·nser·
vação de solos, agricultura ecológica e educação ambiental.
O Distrito Federal, sede da Capital da República há 31
anos, deveria revelar-se um espaço intocável quanto à qualidade de vida, em que se promovesse um desenvolvimento
compatível com a qualidade ambiental. Porém, o que se observa é que caminha em direção oposta, em razão de ações irracio·
nais, senão deliberadas, contra a natureza.
No que se refere à cobertura_ vegetal, já entrar~m para
a rotina das anotações policiais as seguintes irregularidades:
corte sistemático de variedades florais típicas do cerrado para
feitUra do carvão vegetal, incêndios criminosos em reservas
florestais com o objetivo de abrir espaço para atividades pecuárias; desmate fraudulento de áreas de preservação ambiental
e de matas ciliares, uso indiscriminãdo de agrotóxíco-s, e dis...'
persão incontrolada de afluentes nos cursos d'água.
_
A região do Programa de Assentamento Dirigido no Distrito Federal (PAD/DF), implantado no triénio 1976/1978,
é a mais afetada pelo emprego indiscrimiriado de agrotóxic~s
através da aviação agrfcola, principalmente em plantações de
soja e milho. Os aviõeS alugados pelos sojicultore-s descã.rregam milhares de litros de Furadam, contaminando a água
e o solo e dizimando a fauna nativa dos núcleos rurais do
Distrito Federal.
Tendo sido considerada, no passado recente, santuário
dos pássaros, hoje a região do PAD/DF só abriga algumas
centenas de perdizes e pombas migratórias origináfl:as do ~Or·
te. Com uma área aproximada de 36.500 hectares, distribuídos
entre 114 arrendatários, o PAD/DF é, ~-e longe_, o núcleo
rural mais afetado pela contaminação. Coino llá muíta: erOsãO
naquela área, os herbicídas escoam para as nascentes dos
rios, contaminando os mananciais d'água.
O GDF está trabalhando em nova legislação estadual
que regulamente o uso de agrotóxicos, pesticidas e fertilizantes, bem como o zoneamento agroecológico do DF, estabelecendo quais as áreas que podem e que_ não podem ser utilizadas para a agricultura. Tanto a Sematec quanto a Secretaria
da Agricultura estão empenhadas na edição dessa nova legislação.
·
.
A Sematec vem sistematicamente coibindo essas agres. s§.es ecológicas no Distrito Federal, conforme noticiãm Quase
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diariamente os periódicos locais. Sozinho, certamente, o poder
público não poderá conter a ação dos vândalos e dos que,
por ignorância, não têm consciência dos estragos que infligem
ao meio ambiente. Para suscitar reações conseqüentes de toda
a s_ociedade em defesa do meio ambiente, o Governo do Distrito Federal vem mobilizando os cidadãos a uma maior consci~ntiz~ção e reeducação ambiental, _através de campanhas
publicitárias nos vários veículos de comunicação, bem como
através de cartazes, folhetos e cursos.
Em breve, o GDF estará pondo em funcionamento as
duas estações de tratamento da Asa Norte e da Asa Sul,
para reciclagem do~_ esgotos despejados in natura no Lago
Paranoá. Com esse sistema de controle, 80%. da poluição
do Lago estarão eliminados. Em seguida, deverá receber atenção a poluição dos mananciais q_~:~e são tribut~r_ios do Lago.
O Governad9r Joaquim Rofiz decidiu, em relação ao
_Plano Diretor de Aguas e Esgotos do Distrito Federal, adotar
medidas mais simples e baratas, nem por isso menos efiCientes,
paraatender,_ até o ano 2002 1 as ·neçe$sidad_es do Distrito
_Fede!al. -ASsim, para a questão do abastecimento de água,
decidiu, nas ocupaç_ões a leste do PianQ Pil_oto, pela captação
a fio d'água do São Bartolomeu, antes de receber as águas
do Paranoá_,_ e também pelo aproveitamento do córrego Torto,
e, a oeste, serão aproVeiüfdos, também a fio d'água, rioS
de Goiás, em comum acordo com o Governo desse Estado~
levando também em consideração as necessidades do Entorno.
São os rios Areias e seus afluentes, e- o Corumbá. -Na colc:;:ta dos esgotos, optou~se pelo sistema condominial,
que, pela participação da comunidade em sua implantação,
inclusive na elaboração do projeto, inStalação e posterior man!J.tenção, e o uso de materiais de menor custo, permite a
implementação de um sistema barato e altamente eficiente.
_ No tra_tamento dos esgotos, optou-se pelo sistema de lagoas de_ oxidação e outras tecnologias baratas, como biodigestor e solos filtrantes. Com a opção por essas tecnologias
mais ~imples, porém de eficácia comprovada em outros locais
do País, permite~se, pela considerável economia de recursos
necessários, atenQer~se à premente necessidade de saneamento básico da população, princip-almente nas cidades-satélites(que nunca foram contempladas com tratamento de esgotos)
e novos assentamentos.
Uma das ações mais importantes da Sematec consiste
no reaproveitamento e mel_hor encaminhamento do lixo do
Distrito Federal, através da implantação de sistemas de coleta
seletiva de lixo, reciclagem de papéis _e plástico, transformação
do lixo orgânico em adubo a ser ~tilizado em hortas comuni-_
táriãS e na recuperação de áreas degradadas e coleta seletiva
do lixo químico não degradável.
·- ,. A Sematec está fixando regras para que indústrias que
se estabelecam no
DiStrito Federal, o fã.çam se(ll agredir a sociedade. Para isso_,
a Secretaria está propondo a criação de um pólo de indústrias
não poluentes, entre elas as de informátiCa e tec'nciiogfa -de
ponta, bem corrio estudando meios para atrair as indústrias
de reciclagem.
Na questão da implantação de indústria no Distrito Federal, é essencial levar-se em conta a escassez de recursos hídricos, que apesar da existênCia de muitos córregos, são todos
de pequeno volume. Assim, não é possível instalar~se no Distrito Federal indústrias que dependam do uso intensivo de
água_ e_ o~tra§ matérías-Prinias, cõino lenha e carvão, bem
como as que produzam grande quantidade de poluentes, devido à pouCã capacidade dos mananciaís.

Junho de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

Quanto ao ar, devido à ocorrência, num mesmo período
do ano, da estação seca com o frio, provocimdo o levantamento das partículas sólidas (poeira e cinzas de queimadas)
e o seu aprisionamento pela inversão térmica, elevados níveis
de poluição teriam -conseqUências mais sérias que em São
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·A área total do parque é de 256 hectares. Além da Ala dos
Estados, o parque terá um espaço reservado à criação de
animais do cerrado. Todas as árvores serão identificadas ao
longo da trilha ecológica. Está prevísto o reflorestamento de
grande área, com árvores frutíferas, bem como a instalação
Paulo, que se beneficia das correntes marinhas e da umidade de um viveiro de árvores nativas. Na área de esportes, estão
previstos uma cidovia, uma pista: de cooper, espelhos d'água,
natural.
Entidades não governamentais ligadas ao movimento eco- recantOs par-a piquerifque, churrasqueiras, parques de diverlógico estão desenvolvendo trabalhos sem fins lucrativos no sões, um anfiteatro, pavilhão de exposições, um museu de
Distrito Federal. -Trata-se de associações, fundações, comitês história natural do cerrado e reproduções das habitações indíe grupos ligados às questões do meio ambiente.- Cerca de genas, onde os índios poderão expor sua cultura.
40 delas estão organizadas sob a sigla Real-DF (Rede de EntiSr. Presidente, Srs. Senadofes, defendo a tese d_e_ que
dades de Ecologistas e Alternativos do Distrito Federal). To- a ocupação do cerrado não precisará se-r feita à custa da devasdas prometem centrar fogo nos debates e votações da Lei tação. Não posso _concordar que _se destrua a biodiversidade
Orgânica do Distrito Federal, buscando uma "Constituição (que será a grande riqueza das próximas décadas) do cerrado,
eco logizada", para que cada capítulo dessa lei venha amarrado
antes mesmo que ela seja conheCida. E também porque issO
a princípios de defesa ambiental.
terá, com certeza, conseqüências indesejáveís no clima (que
A questão ecológica está sendo tratada no Distrito Fede- já estão aContecendo) e repercussões provavelmente muito
ral em regime de absoluta prioridade. A decisão de estabelecer fortes nos ecossistemas vizinhos, como o da Amazônia e o
controle mais rigoroso da ocupação espacial de Brasília ajus- do Pantanal. É preciso pensar nisso. A experiência recolhida
ta-se a uma política preservacionista que visa a --prevenir as em outros países tem mostrado com clareza que a primeiraagressões à natureza.
conseqüência da eliminação da cobertura vegetal numa área
Esta posição é coerente com a intenção do Governo Roriz é o início da desertificação das regiões contíguas. O que será
de liderar um movimento pela preservação do cerrado, como da Amazónia e do Pantanal se houver a devastação do cercondição básica para o desenvolvimento de uma civilização rado? _
do Centro-Oeste. Assim, criou-se a s·ecretaria do Entorno,
Em junho do próximo ano, realizar-se-á na cidade do
em cujo trabalho a Sematec tem o importante papel de promo- RiO de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre o
ver o gerenciamento do ecossistema cerrado sem degradá-lo.
Meio Ambiente e Desenvolvimento, denominada EC0~92.
No Governo Joaquim Roriz, o processo de urbanização
Está prevista para ·o -dia 6 de agosto próximo, quando
já se converteu em
--·- -~-- - -_·.;;=-=-- --- estará- acontecendo a 3~ reunião do comitê preparatório- da
decisão política. Está sendo aditado modelo que evita o desvir- EC0-92, a entrega, em Genebra, do relatório do Governo
tuamento dos espaços para atender aos interesses da especu- brasileiro, detalhando a situação ambiental do Pa:fu.
lação imobiliária e a pressões não condizentes com as necessiAcho imprescíndível a inclusão da questãO dã-presei'Va:ção_
dades de manter a qualidade de vida.
,
A falta de um plano diretOr tem levado o Distrito Federal do cerrado na Pauta da EC0-92, pois toda a região do cerrado
e a região do Entorno a sofrerem um "p:rocesso de devastação tende a tornar-se um deserto, inviabilizando a sobrevivência
ambiental provocada pela ocupação desordenada do espaço · humana devido aos rigores climáticos, caso medidas práticas
urbano_ e rural. Tal constatação baseia-se em interpretações urgentes não sejam adotadas.
de imagens de satélites, realizadas em convênio com um instiSabe-se que políticas ambientais requerem o suprimento
tuto francês. A região entre o Gãma: e Luzíânia, escolhida de recursos considerávies, se é que devem torn_ar-se efetivas,
como "área-teste", mostrou-se coberta çje erosões, áreas des- em planos distintos da Administração, as medidas concretas
matadas e loteamentos, alguns deles clandestinos. Não só nes- definidas pelo Poder Público. Para que este Gov-erno possa
sa região, mas também em outros-locais cfo Distrito Federal, conceder à política ecológica a maior eficáci~_possível, faz-se
as erosões, principalmente, têm sido uma constante, fruto necessário o concurso de todos os órgãos oficiãis com a responda ocupação desordenada e da exploração imprevídente de sabilidade pela preservação do meio ambiente, bem como
jazidas para produzir materiais de construção. Empresas vêm o fortalecimento da Sematec, para fazer frente às a:rriplas atridesmatando o terreno, retirando o cascalho da camada supe- buições que lhe foram confiadas através da Lei o~ 041189.
rior da terra e, quando chove, não há como _deter o escoaEstou confiante em que a sociedade brasileira e nossas
mento, restando enormes sul~ps no solo. O cascalho tem a autoridades, conscientes do importante papel do cerrado no
função natural de dar forma ao relevo. Quando retirado, solta equilíbrio ecológico do continente, se unirão numa única voz,
o solo, ocorrendo erosão.
obtendo eco político nas duas Casas do Congresso, para ·a
O programa de plantio na penúltima estação chuvosa importante tarefa de preservar essa mata nativa, indispensável
espalhou pelos estacionamentos da cidade 250 mil mudas de à vida de todos nós e de irtúmeras gerações que nos seguirão.
árvoreS, num -trabalho que envolveu firrilas empreiteiras, além
Estas, Srs. Presidente e Srs. Senadores, as providências
de 300 funcionários da Novacap. Landim, jatobá, ·aroC:íia, que o Governo do Distrito Federal vem tomando para a preipê, jaCa:iandá, pombeiro e muitas outras espéCies nativas fo~ servação do meio ambiente· no Distrito Federal e também
ram plantadas, mas mais de 100 mil foram arracandas ou para melhor qualidade de vida de todos os brasilienses.
destruídas pela população, uma violência que assustou até
-Era o que eu tinha a dizer,-sr: Presidente. (Muito bem!
os técnicos do Departamento de Parques e Jardins- DPJ,
Palmas.)
da Novacap.
O Governador Joaquim Roriz, em 7-3-90, inaugurou o
Durante o discurso do Sr. ValmirCampelo, o Sr. Mauro
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
Parque Ecológico Norte, que representa a garantia da área
é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, ]'~-Secretário.
de proteção entre a Asa Norte e futuras projeções urnas.
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__
Por que nos Estados Unidos, no Senado e na Cánlara
-âos Deputados a renovação não chega a 5%? Por que nos
CongressOs, como o da Alemanha, da Itália, da Inglaterra,
O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pronuncia o seda França, a renovação é a índices praticamente insignifiguinte discurso. Sem revisão-_do orador.)-:- Sr. Presidente,
cantes?
Srs. Senadores, chegamos hoje ao final da primeira· etapa
Lá, o voto é distrital. Lá, o voto é ali no Distrito. Lá,
deste ano no Senado e no Congresso Nacional.
o _Deputado se identifica com Seu Distrito, luta, se esíorça,
Creio que seria o cã.So de fazermos aqui, neste momento,
presta conta do que faz, e há uma identidade entre o Deputado
uma análise, ainda que singela, de nossas atividades.
e
o seu distrito. Creio que aqueles Deputados que podem
Para mim chama a atenção, neste final de semestre, imter medo do voto distrital, porque vai atingi-los, devem olhar
portante publicação de uma pesquisa realizada entre os Depuos Estados Unidos, a Austrália. a Índia e os países que adotam
tados e Senadores da República, com relação ao sistema de
o sistema de voto distrital, e verificar que pior do qtie o nosso,
governo para o nosso f_aJ.s: fqi _impressionante o niítnero para a eleição do Deputado, não existe.
cerca de 68% de Parlamentares- que se manifestoú a favor
Um sistema que é uma carnificina, onde o Deputado,
da adoção do parlamentarismo. Um número que aumentou
por mais que lute, por mais que se esforce, lá pelas tantas
depois daquela pesquisa -que se fez no início desta legislatura,
aparece a candidatura de um jogador de futebol - fizemos
com os parlamentares que haviam sido eleitos para esta Casa
isso no Rio Grande do Sul, várias vezes _:_:qü-e está no apogeu
·e para a Câmara dos Deputados. O mais importante é que
na campanha, no debate, na disc1,1ssão em totito da adoção _ e que está mais ou menos às vésperas de se ap-osentar. Sai
do campo de futebol e entra para a Assembléia Legislativa
ou não do parlamentarismo, aqueles que se dizem, em tese,
ou para a Câmara de Vereadores. Um grande homem de
simpáticos 13.vailtam -restrições quanto ao momento da sua
rádio, um grande homem de televisão, comentarista esportivo
adoção. Dizenl que só se póde falar em parlamentarismo com
que tem um programa de rádio ou de televisão e Carididato
o voto distrital, ainda que misto, argumentando que o parlacerto e nato a uma cadeira na Assembléia ou na Câmara
mento e, de modo especial, a Câmara dos Deputados-, faria
dos_ Deputados, muitas vezes substituindo aquele deputado
restrições ao voto distrital, porque seria contrário aos seus
que,
ao longo do tempo e ao longo da luta, se dedicou â
interesses.
sua terra e ao seu Estado. Se o voto é distrital, a questão_
O interessante nes$a pesquisa, publicada nesta semama, muda, a questão se modifica como vem acontecendo.
é que o mesmo percentual que defende o sistema parlamenO Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Ex~ um aparte?.
tarista, defende a ado_ção do v_oto di.strital misto . .O mesmo
O SR. PEDRO SIMON- Com o maior prazer, nobre
percentual de respostas favoráveis ao parlamentarismo é o
Senador Epitácio Cafeteira.
·
mesmo que se identifica com o número de parlamentares favoráveis ao voto distrital misto.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador PedrÇJ Simon,
Essa segunda resposta surpreendeu muito m~is do que
desgraçadamente a situação do Brasil, em termos geográfiCOs
a primeira, deixou boquiabertas muitas pessoaS que estavam
e em colocação. da sua população e· da sua economia, sofreu,
a imaginar que os parlamentares seriam favoráveis ao parla- ao longo de váJios períodos, uma grande movimentação, e
mentarismo, mas jamaiS ao voto distrital.
_ ____________
· nós_ !i~emos o _distanciamento d9s &I."a~<:f~s c_~ntros para os
Creio que essa coerência da resposta dá uma iÕterpre- pequenos centi"os. As disparidades regionais começa-m peta,
poder económico. Eu diria, até, qUe começam pelas indústrias
tação àqueles que dizem: "O parlamentarismo é um bom
regime, é muito- bom, mas o povo brasileiro ainda não está de_ base; talvez mesmo pela energia elétrica, que chegou pripreparado. O povo brasileiro é ignorante, ele não tem c_onheci- mefro no sul e em São Paulo, e somente agora chega a algumas
mento do que é o parlamentarismo que é bom para a Europa, partes do Norte e Nordeste. Isso naturalmente provoca um
para os países desenvolvidos, mas para nós, com o nosso êxodo, um êxodo tão violento que os nordestinos elegeram
uma Prefeita do Estado de São Paulo. Vê-se aí a concentração
povo, só daqui a sei lá quanto tempo, quando o povo brasileiro
estiver preparado para tanto." Sr. Presidente, SQy daqueles nordestina que passou a ter o sul do País pelos homens tangidos
que, ao longo da vida, aprendeu que o povo brasileiro é melhor pela seca, pelas dificuldades, pela falta de escolas, pela falta
_
do que as suas elites. O_ povo brasileiro é m_elhor do q~e de quase tudo.
Portanto, o que me preocupa, no voto distrital, preconós, parlamentares, é melhor do que nós, intelectuais, é me- nizado pelo parlamentarismo é necessário ao seu funciorta:Jhor do que nós da classe dirigente.
Quaitdo se falava em adotar o voto do analfabeto, lembro- mento, é exatamente o fato de que, se dividirmos distritos.
pelo contingente de eleitores, o JornaLnos_dá conta de que
me da campanha que se fez no sentido da s_ua não adoção.
Não acho que este País teilha piorado por causa da adoção São Paulo aumentará sua Bancada para 114 Deputados, enquanto outros Estados ficariam com 1 ou 2 deputados. Assim,
do voto ao analfabeto.
cada vez mais os Deputados dos di_stritos do Syl vão puxar
Essa resposta é importante. Os parlamentares entende- mais para a Região Sul._ Ainda hoje ouvi o Governador d()
ram que parlamentarismo deve ser só _com voto distrital misto, Estado de V. Ex~ falar, num programa de televisão, que estava
mas não entenderam que o voto distrital não é con trárío aos em Brasüia para cuidar da federalização da dívida. Achei
interesses parlamentares.
isso genial! O economês e as dificuldades em relação à dívida
Um interessante estudo feito, mostra que no Brasil o estão criando fatos que eu não conhecia. Primeiro: estOque
índice de renovação da Câmara dos Deputados é impressio- da dívida. Estoque é o que se tem; dívida é o que não se
nante, de legislatura para legislatura. Cada vez mais aumenta tem que pagar. Então, cria-se o estoque da dívida, federalio número daqueles que não votãm. E a renovação nó quãdro zação da dívida, e essas federalizações, se acontecessem, seria
da Câmara dos Deputados? Qualidade? Claro que não. Com- em detrimento dos Estados do Norte e do Nordeste. os pobres
petência? Claro que não. Trabalho? Qaro que não.
estão, neste País, pagando cada vez mais. Eu tenho uma granO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -'-- Cóllcédo a
palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
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ue dUmiração pelo Estado de V. Ex• V. Ex~ foi um grande
Governador, dinamizou o seu Esta_d_o, mas, na realidade, o

Rio Grande do Sul está realmente muito endividado, eu não
tenho dúvida, mais do que o Estado do Maranhão. Eu não
pedi nenhum empréstimo aqui, enquanto GovefDador.
O SR. PEDRO SIMON- Nem eu, também.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Então são dois que não pediram qualquer emprésfímo. O Estado do Maranhão tem a
sua dívida de longo prazo, pode perfeitamente pagá-la, sem
problemas. Agora, temos visto dívidas muito-grandes. Então,
fico preocupado com o voto distrital, e "oito ao vot~ distrital
por isso, porque na hora em que-tivermos um COngressb
que seja, vamos dizer, 80, 90% de representantes de distritos
do Sul, e a maioria deles serão do Sul, então acabou-se o
Noxte, acabou-se o Nordeste. Aí é que nós vamos ter essa
gente querendo tomar conta da Amazônia, tentando assumir
uma região que vai fiCar quase despovoada. Mas V. Ex•, como
sempre, é mtiito brilhante na defesa da tese do parlamentarismo e do voto distrital. Permita-me, porque, exatamente
pelo voto distrital e pelo esvaziamento do_ Congresso, ern
termo~ de representantes do Norte e do Nordeste, é que eu
vou continuar presidencialista, para que não haja o voto distrital.

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço a gentileza de V.
Ex•

Com relação ao Goyernador ~lceu Collares, eu digo que
a tese de S. Ex~ é _niuito competente. S. Ex• está pedindo
que o Governo do Presidente Collor trate a dívida dos Estados
da mesma maneira que o Governo brasileiro e que este Congresso, a semana passada, votou a dívida do País_ junto aos
bancos internacionais. O ·mesmo tratamento que os bancos
estrangeiros estão dando ao Governo brasileiro, devido ã nossa dívida externa, é que o Governador Collares quer que
o Governo brasileiro dê à dívida dos Estados~ Não me parece
que é pedir demais. Aliás, li a carta do ilustre Senador Marco
Maciel, endereçada ao ilustre Líder do PDT, onde o _Senador
vê, com simpatia, a adoção de um método_semelhante. Quer
dizer, essa tese, CSS<l prO}'lOSfa, que é ci prOpoSta dt!feridida
pelo Governador Collares, 1e que o Governo brasileiro trate
a dívida dos Estados da rn-:-..ieira que o Governo e nós, Parlamentares, queremos que os credores mundiais tratem o BrasiL
Será que é pedir demais?
O Sr. Epitácio Cafeteira- Neste ponto, concordo_ com
V. Ex• Aeho perfeito. Inclusive, quando V. EX' era Governador e eu também, p~gávamos juros _e parcelas da dívida,
quando o GovernO-Federal não pagava nada, inclusive da
dívida externa. Somos compelidos a pagar, e o GovernO d-eClarou moratória unilateral.

O SR. PEDRO SIMON - Os governos esiaduais estão
pagando a dívida, o Governo Federal recebe, mas não paga.
Até ontem ele não pagou nl:..~' .. com relação_ à dívi~a externa.
Com relação ao voto distrital, quero dizer a V. Ex• que,
durante muito tempo, fui contra, defendendo tese semelhante
à de V. Ex~ A mim me parecia que criar o voto distrital
era transformar a Câmara dos Deputados em uma imensa
Câmara de Vereadores, onde cada um vem defender os seus
interesses. Sou Deputado do Rio Grande do Sul, da cidade
de Caxias do Sul. Ora, já não vou mais nem--diScufii- os-problemas do Brasil, muito menos os do Rio Grande. Vou eleger-me
Deputado por Caxias do Sul e vou discutir Os ptobfemas de
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Caxias, tenho que vir para debater, discutir problemas ligados
a Caxias.
- Em primeiro lugar, quero dizer a V. Ex• que o voto
é distrital misto: 50% é a lista que vai ser discutida a nível
do voto dado ao partido, e 50%- e o vOto ·referendado pelâs
questões que representam determinado município e determinada região.
Com toda sinceridade, creio que o mundo inteiro caminha
para isso e o Brasil deve caminhar para isso; uma representação onde os dois setores estejam representados, onde metade esteja garantindo a represent_ação do País e dos debates
de_ nacionalidade, e que os debates est~jam lá, que não haja
neiihuma região ausente da discussão das grandes teses nacionais.
_ V. Ex~ levanta urna tese que, quero dizer com sinceridade,
não é apenas em termo de parlamentarismo. São Paulo está
aí discutindo, a emenda está correndo no Congresso Nacional
e não tem nada a ver com O parlamentarismo. E tem mais:
não tem nada a ver com o voto distritaL
A briga de São Paulo por uma representação maior._Inclu-_
-sive, o Governo se propôs a entrar no Supremo com- um-a
representação, determinando que São Paulo queria que, na
base da interpretação que eles davam, já na atuallegislatura
aumentasse a representação de São Paulo. Essa é outra discussão.
Respeito a tese de São Paulo, inclusive de um Deputado
dQ PT do Rio Grande do Sul: por que um Deputado do
Rio Grande do Sul representa 30%, um Deputado do Maranhão representa 15%, um Deputado do Acre representa 5%
e, um Deputado de São Paulo representa 200% de votos
que representa aquele cidadão? Por quê? Essa tese pode ser
merecedora de respeito.
O-Sr. ]l~pitácio Cafeteira- Nobi-e Senador, permitit-me.
Estou admirando o discurso de V. Ex•, mas o que o parlamentar do Sul não entende é que uma cidade como Campinas
pode ter dois distritos e a pessoa não precisa viãjar, hão precisa
sair de casa. Vai para a rádio_ local, pa_ra a televisão l_ocal
e faz a campanha, enquanto que o candidato do Amazonas
te-m que pegar uma lancha, tem que pegar um barco, tem
que viajar de cavalo para cobrir um distrito.
O SR. PEDRO SIMON - O debate com V. Ex• é fácil,
porque V. Ex~ faz a acusação e dá o argumento para responder.
Eu ia dizer mais ou menos isso, porque V. Ex~, eu agradeço
a gentileza, já adiantou a minha resposta. É por aí que eu
vou responder.
O Sr. Marco Maciel- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Com muito prazer.
O Sr. Marco Maciel - Meu caro senador Pedro Simon,
quero fazer duas observações sobre o discurso que V. Ex'
profere na manhã de hoje. Em primeiro lugar com relação
ao sistema do voto distrital misto, consagrado, aliás, em recente pesquisa do DataFolha no jornal Folha de S. Paulo. O
que essa pesquisa demonstrou foi que a grande maioria do
Congresso Nacional se inclina pelo voto distrital misto. Eu
quero dizer que com ela concordo também. E na pesquisa,
inclusive opinei, a minha opção foi pelo voto distrital misto.
Sendo presidencialista, convictamente presidencialista. Entendo, todavia, que o sistema do voto distrital misto que ajusta
tanto ao sistema parlamentar quanto ao sistema presidencialista. Então, não há nenhuma contradição deste sistema
eleitoral com a prática, quer do parlamentarismo, quer do
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presidencialismo. Acho que ele é o que melhor se coaduna
com o tipo de representação política conveniente a um Pafs
com as dimensões do noss_o; ou seja, ele, de alguma forma,
concilia a eleição de pessoas que têm uma visão mais nacional
com aquelas que têm uma preocupação mais regional.
Em segundo lugar, V. EX~ fere o problema das formas
de escolha ou de eleição para a Câmara Federal. Vejo muita
reclamação, sobretudo em São Paulo, no sentido que se volte
ao regime da Constituição de 46, que admitia a proporção
de "x" eleitores para escolha de um Deputado Federal. Poste~
riormente à ConStituição- a meu ver sabiamente e vou expli.car depois por quê - , adotou o sistema de uma certa ponderação-: estabeleceu um piso e u-rri __teto. Acho isso sábio. Ppr
quê? Porque tenho para mim que, como vivemos numa Federação, temos que conciliar o problema da representação popular com a questão da Unidade Federativa. Aqui se trata do
Governo da União. Então, a União é COmposta de estadOs,
os estados enviam seus delegados ao CongressO Nacional.
É extremamente procedente essa preocupação de haver i,ujla
ponderação federativa. Não ocorrendo isso, teremO§, o risco
de ter aqui estados minima.Õ'Jente representados e outros com
bancadas avas_saladorarm:_nte grandes.
O SR. PEDRO SIMON o Brasil do outro.

Treze estados de um lado e
·
·

O Sr. Marco Maciel- Exatamente! E mais, ao 00i1trário
do que muita gente pensa, todo país que adota, como o· Brasil,
o sistema federativo tem sempre um tipo de ponderação. A
Argentina é urna Federação. Eles têm uma ponderação. Nos
Estados Unidos, com a escolha do Presidente d3. República,
há uma ponderação - poucas pessoas conhecem isso - , o
voto é direto, mas escolhem-se os_deJegados que, depois,
de alguma forma, elegem o presidente.
O SR. PEDRO SIMON - Há o mínimo e o máximo.
O Sr. Marco Maciel- Há o mínimO e o iiláxfmo. -Então,
todo país que ado ta, na organização do seu estado, _uma estfutura chamada composta, ou seja, em que há a União e há
os estados, composta por coordenação, como dizemos constitucionalistas, todos os países que adotam esse tipo de formação
de estado convivem com esse tipo de representação. Daf por
que, sem querer fazer nenhuma censura ao Estado de São
Paulo; estado que tanto concorre para a afirmação do nosso
País um Estado desenvolvido, por que não dizer, orgulho
do nosso País-, sem querer com isso fazer nenhuma acusação
a São Paulo ou querer menosprezar o papel que exerce na
Nação brasileira, eu não poderia, meu caro Senador Pedro
Simon - e vejo que também essa é a opinião _de V. Ex~
- concordar que desprezássemos esse sistema que estamos
adotando e que, a meu ver, melhor corresponde aos interesses
do País. Um País que ·é federal, um estado federal. E vou
mais além. Acho que no Brasil há uma Federação meramente
legal, não uma Federação real. São enormes as desigualdades
entre os estados. Então, precisamos ir tratarido de eliminar
essas desigualdades. E uma das formas de fazê-lo _é através
da representação política. Daí por que subscrevo integralmente a posição de V. Ex~, quando defende aqui a manutenção
dessa ponderação, para que todos os estados, de algum modo,
estejam representados de .forma adequada no conjunto, para
que possa este Congresso Nacional realmente expxessar o sentimento da Nação, que é um sentimento federal.
:
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O SR. PEDRO SIMON- Nobre Senador Marco Maciel,
agradeço A V. Ex~ a gentileza do oportuno e competente
aparte, que recebo com muito respeito e muito significado.
Sr. Presidente, creio que aqui defendemos o voto distrital
misto; defendemos, no nosso parlamentarismo, que o Presidente da República possa dissolver o Congresso Nacional.
Isto para nós é questão de honra.
~~areceu nas manchetes de jornais Um defenSor do presidencJahsmo moderno, um novo presidencialismo, onde o sistema é presidencialista, mas tem uma espécie de chefe, de coordenador de ministério. O Congresso daria o vot_o de confiança,
mas o Presidente d_a República poderia dissolver o Congresso .
Fico a pensar que vamos ter tudo que tem o presidencialismo,
Só que o Presidente da República não precisa mais de golpe
de Estado, ele dissolve o Congresso. Por esse caminho não!
Defendemos a possibilidade de o Presidente dissolver o Congresso, sim; defendemos o regime parlamentarista tipo alemão, onde o voto de desconfiança é um voto de desconfiança
construtivo. Em-outras palavras, derruba o governo e organiza
o governo. O grupo que derruba o governo já tem que apresentar, para que caia o governo, maioria para construir um nOvo
gove~?; não vai ficar seis meses à espera de uma maioria!
Na Alemanha é assim, o voto de desconfiança construtiva
derruba, e se organiza o novo governo.
··
Na minha opinião, e acho que é a da m.a_ioria, nem que
o Presidente Collor resolvesse adotar o parlamentarismo no
Governo, nós não quereríamos. Não é bom. Nem com a concordância dele. Digamos -que SUa Excelência mandasse uma
mensagem implantando o parlamentarismo na próxima semana, no seu Governo. Para nófiião"iilteressa!
O mandato que ele recebeu de 35 milhões de brasileiroS
é mais impõrtante do que a vontade dele. Ele é Presidente
num regime presidencialista; queremos,- rilas no próximo gove~o. Creio que isso também-e claro.
O Sr. José Richa- Permite-me V. Ex• um aparte?·.
O SR. PEDRO SIMÓN...:.. -Com prazer. nobre Senador.-0 Sr. José Richa- V. Ex~ tem toda razão, e eu me
solidarizo inteiramente. Por essas razões políticas que V. Ex~
com tanta cOmpetência expendeu, o Presidente da República
não é dono do man~ato_ dele. Nem qtie ele, queira, o Congresso não pode concordar com a implentação- do parláffientarismo durante o mandato do PreSidente Collor. E há uma
outra razão de natureza técnica, o nosso País está cheio de
vícios, que esse presidencialismo ao longo dos anos incutiu
na cultura política de toda a sociedade, a começar pelos políticos, empresários, lideranças sindicais, imprensa, todo mundo.
A população inteira tem uma cultura política deformada, cheia
de vícios, paternalista, clientelista. A grande vantagem do
parlamentarismo é procurar romper com isto. E acho eu que
o parlamentarismo não é uma fórmula milagrosa que de repente vai salvar o Brasil, mas é um mecanismo que vai nos permitir
uma ruptura com toda essa cultura política que está aí arraigada há mais de 100 anos. Vai propiciar, então, uma nova
fase de prática política neste Pafs. E para isto precisãritos
de tempo. Por isso é que eu, ao concordar com V. Ex~, vou
além; faz tempo que estoU me batendo pela antecipaç-ão do
plebiscito, não para que haja antecipação da implantação,
mas_ para que o plebiscito realizado, como eu.,.preconizo, já
em março do ano que vem, possa nos dar 3 anos de prazo
para preparar o País.
E aí, sim, acho importante a vontade política do Presidente Collor, que sendo parlamentarista, poderá nos ajudar
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durante os trêS anos que restarem do seu mandato, a preparar
a máquina adminishativa, a prOmover a estruturação de uma
tecnoburocracia profissionalizada, a reformulação dos partidos políticos. Os partidos têm que passar por uma reformulação que é uma co·nseqiiência do parlamentarismo.
O SR. PEDRO SIMON eleito pelo voto dístrital. ..
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Preparar o deputado para ser

O Sr. José Richa- Exã"tamente! Então, por todas essas
razões, V. Ex~ tem a minha inteira solidariedade e, creio,
a de todos os parlamentaristas, quando diz que não queremos
implantar antes de 1995, o sistema parlamentar no Brasil.
O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o oportuno aparte
de V ~EX\ que vem coordenando um grupo significatiVo de
deputados e senadores, que vem se preparando para a adoção .
dos estudos necessários para o plebiscito que teremos pela
frente.
E analiso aqui da tribuna o que eu falava, ontem com
o Deputado Ulysses Guimarães.
_
Nobre Senador José Richa, nós somos parlamentaristas.
Mas o grande debate é: o que é o nosso parlamentarismo?
Dizem que vamos ter que enfrentar no plebiscito a onda
que farão dizendo que, com o parlamentarismo, os políticos
terão mais for_ça! A campanha se baseará no seguinte: "Vocês
querem que Deputado mande?! Então voteni no parlamentarismo. Vocês querem se entregar de corpo e al~a nas mãos
dos políticos? Então votem no parlamentarismo!" "Se Presidente da República, com cinco anos, -presidencialista, já é
ruim, imaginem se tiverem que barganhar com os Deputados''.
Isso é o que alguns empreiteiros têm a cara-de-pau de dizer.
"Se hoje, para fazermos uma obra, já temos que andar em
tais e tais gabinetes, imaginem se for rio parlanientarismo;
vamos ter que visitar os gabinetes dos Deputados e Senadores
lá no Congresso Nacional - vai ser uma obra miJito cara."
É um argumento tão grotesco, tão rídiculo, mas, na verdade
esse debate existe.
Oi.ttra -coisa que eles augumentam € que vamOs criar o
voto distrital misto, que o Congresso vai ser dissolvido. Sim!
Há um debate, uma discussão, o Presidente da República
concluí que o Gabinete tem razão, que o Primeiro--Ministro
está certo, ·vai para a briga, vai para o voto, o Congresso
dá o voto de desconfiança, o Presidente da República dissolve
o Congresso, e vai o povo pira ver quem e qUe tein razão.
Eles dizem que isso não vai acontecer, ·que não temos condições, que isso é balela. Vencido o plebiscito, ganhando o
parlamentarismo, na verdade, vai ser um governo de assembléia. E, sabemos - faço questão de repetir aqui - qUe
há uma diferença, Sr. Presidente, entre parlamentarismo e
governo de assembléia. No governo de assembléia, o Congresso é que manda, o--congresso é que dirige, o Congresso
é que coordena, que escolhe um gabinete represeôtado pelo
Congresso, mas o poder está dentro do Congresso. Não é
o que estamos querendo. Estamos querendo parlamentarismo, não governo da assembléia. A As~emblé~ª não é toda_
poderosa. Ela coordena, ela dá o voto _de confiança, ela dá
o voto de desconfiança, mas o Presidente dissolve a assembleiá
e quem decide é o povo. É o veridJctum absolutamente popular.
~
-~
~.~
A idéia que apresento é a seguinte. Senador José Richa:
creio que os parlamentares, nós, que defendemos o parlamentarismo devemos colocar no papel as ,idéias básicas que
defendemos.

Nós queremos o parlamentarismo. Primeiro, o ncisso parlamentarismo não é para o Presidente Collor, é para o próximo
governo; segundo, queremos o voto distrital misto; terceiro,
quereriws a possibilidade de dissolver o Congresso. No no~so
parlamentarismo, o Presidente da República tem esses poderes e o Gabinete tem aqueles poderes; e seguem-se as assinaturas.
Esse manifesto, vamos lançar â Nação. Essa nota, assinada por· todos, é o compromisso que vamos assumir. Esse doeu~
mente vai ser registrado rio -TiibUnaf Superior Eleitoral e na
Mesa do Congresso Nacional.
E vai ser, nos debates que ocorrerão no rádio e n~deleVi
são, o -documento básico da defesa do parlamentarismo.
Creio - perdoem-me a sinceridade -que é quase um
"ovo de Colombo", porque o que se discute é corno é que
vai ser, como é que não vai Ser, o que vai.:-se dizer. Há intrigras
de um lado e incompreensão e desconfüinçã, de outro. Creio
que tudo isso se resolverá no momento em que assinarmos
esSe documento, rio momento em ·que ãssumirmos es-se-~oom
-promisso perante a Nação, no momento em que formos para
o plebiscito defender as teses explicitadas nesse documento.
É essa a fórmula através da qual vamos saber quem é quem.
Quer dizer, nós somOs esses aqui - não importa se somos
do Partido Comunista, do PC do B, do PT, do PSDB, do
PTB, do PDS, do PFL, ou de qualquer outro partido ...:_,
as pessoas que estão com o parlamentarismo. E o compromisso
que assumimos perante a Nação é esse aqui. Então, não vai
ter jeito de dizer: "Não, o parlamentarismo é golpismo, porque querem derrubar o governo do Presidente Collor". Mentira! Está aqui o documento. "Não, é uma malandragem,
eles querem é assumir o Governo e, chegando lá, não haverá
dissolução do Congresso". Está aqui o compromisso. "Não,
mas então não vai existir ... " Está aqui o comproinfssO. ··
Creio que é uma forma, mais ou menos clãra e precisa,
de dizer quem é quem. E tem mais, ninguéin vai escond-er
a cara. Vamos ter de chegar lá e dizer: sou presidencialista
O_!! -s-ou parlamentarista. _vamos ter de ab_rir o jogo_,_ vamos
t~r de esclarecer. Ninguém vai ficar em cima do muro.
O Sr. José Richa- Permite-me V, Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Pois não. Ouço o_ aparte 'de
V. Ex'
·-·· O_S~~- JQsé Riçha- Nobre Senador, penso que a idéia
é, realmente, revolucionária. Há meses que todos nós estamos
- e V. Ex' tem participado - consumindo a nossa massa
cinzenta atrás de uma fórmula que nos permita resolver o
pr_oblema político de diz_er por antecipação, para evitar o embate durante a campanha para o sistema de Governo, que
um grupo e outro fiquem a mercê de suposições, de abstrações,
do tipo que V._~!~ já menciono~:-::- "Não mas os parlamentaristas não querem a dissolução do Congresso", ou, então:
"Os parlamentaristas, depois de aprovado o plebiscifó, acabarão fazendo um parlamentarismo de araque". Então, por essas
razões políticas e, também, por razões éticas, isto é, paTa
nós podermos dizer ao povo qual o modelo que nós queremos,
antes de o povo se manífeSfar no plebiscito, por todas essas
razões, parece-me que V. Ex~ traz uma contribuição extremamente valiosa. Nós já chegamos a imaginar a utilização de
um decreto legislativo, ou de uma lei complemeritar ou, até
mesmo, de uma emenda constitucional, colocan~o-~as Disposições Transitórias o rilodeJo de parlamentarismo. Mas pare-Ce-me que tudo isso pode, perfeitamente, ser substituído por
essa idéia magistral que V. Er traz e que nós vamos ·analisar:
1
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a_ de registrar.mos comp docu,mento púl:iliOO-;-o--que penso.
resolve a questão... Parabl$ns ã. V. Ex~ qUe, máis 'uina: vez,
traz uma excelente contribuição ao debate d_esse i~portarite
tema.
--- -
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ao· Congresso NacionaJ. Na verdade, já passou a ser uma
tradição que aS entidades rePresentativaS dos anseios coletivos
se reúnam aqui em frente, manifestando as suas reinvidicações.-

0 SR. PEDRO SIMON - Senador José Richa, feito o
O projeto arquitetónico do Congr~so Nacional, em seu
documento público, registrado na Mesa do COngreSSo Naciotodo, não cOmporta um local adequado para que essas maninal, até como forma de emenda _ essa emenda só vamos festações se realizem de forma orgânica,_ de forma Correta,
apresentá-la se passar 0 parlamentarismo. Se não passar, está -siml vUlnerar o gramado, sem vulnerar, enfim; -a pr6pria pan·oaqui o nosso compromisso, está aqui a emenda, que já está -râmica existente em frente ao Congresso Nacional.
Lamentavelmente, essa indicação não teve seu desfecho,
registrada na Mesa, já está registrada no T_ribunal.Superior
Eleitoral - , é um compromisso de honra nosso. , principalmente porque - creio - dependia de uma autoriPassando o parlamentarismo _através de plebiscito, que zãção do arquiteto construtor .de Brsília, Oscar Niemeyer.
se realizaria no período de março até a eleição, vamos ter Mantive contatos com o arquiteto Oscar Niemeyer, que ficou
ent:antado com a idéia, porque,-na Verdade·, essa tribun~existe
que. fazer a adaptação da Constituição, caso contt_áriO,_o povo
vai nos julgar. Quer dizer, o Deputado não volta mais, 0 ~em quase todos os países democráticos da Europa, onde se
candidato a Gov~rnador não va:i mais se. eleger, pois vão ver reserva um espaço adequado para as manifestações populares.
que estamos mentindo. Então, vamos ter- que fazer aquela
EstoU de posse, Sr. Presidente, Srs. Senadores, do deseadaptação de acordo com o compromisso que assurriimos pe- nho que fez o arquiteto Oscar Nieme"yer, de tal modo que
rante o Congresso, perante a Nação, n.um debate que vai
essa 'construção poderá ser feita de uma maneira m~ito simser aberto no rádio e na televísão.
pies, setn que viOlente ou ofenda o projeto arquitetônico" exisCreio, Sen3.dor José Richa, que V~ Ex~ é um doS itlaiOres tente rió CongrésSo Nacional. A tribuna teria apenas 2 metros
estudiosos, ou o maior que está cootden~ndo l:lroa atiVi.Qade . de altura por 8 de comprirrie"ntõ", -para uma: presença· de cerca
magnífica, de formiguinJ"la, permanente. PortantO, a·p:resento,
de 15 ou 20 pessoas aperias, cOm instalação elétrica, para
publicamente, a V. Ex-~, essa proposta, nesse últimO dia: Acre- _que se· evite a presença de caminhões sobre o gramado. Ali
dito que devemos vol_ta_r às _nossas bases_ COQl ___ ~sse esclareci- seriam· instalados os equipamentos. Apenas a representação ,
mento, onde cada um vai dizer o que é e o que -quer,---- -- ~das liderailças dos mOvimentos populares se utilizaria-m_ da :
Esse semestre que vem, na minha opinião- e_Sei que
tribuna. O projeto que ele concebe não vulnera o·conjunto ·
também é a opinião dO Senador Rfç:4a -, é decisiVo pªra
arqüitetónico, mesmo porque ele é o próprio autor do prOjeto. ,
nós. Ou voltamos dessç rçcesso para colocar as quéstOeS nos do Congresso Nacional, de tal maneira que há Lima rampa
seus devidos lugares, ou vamos fiG3-r c9iiversa:rt<;to, coriVei"- A.ti'"ati~gir ·a superfície, gramada, e, portanto, apenas se 'locali- ·
sando, e chegaremos ao final do ano que vem senl :n;:tda tú zaria~ ali as pessoas qúé usariam da palavra.
acontecido.
.
_;
- -·
:_ .
~o:rta_nt<?, Sr. Presidente, apro~eito a oportunidad~ para
Ano que vem já vamos para a eleição municipal, faremos entregar~ à presidência, a sugestão que faço, inclusive com
as convenções, e terminaremos de foima anárquica a nossa alternati~a de a Mesa decidir se os gastos correriam por éonta
campanha, a nossa organização, sem chegarmos a nada.
do própno Congresso, do próprio Senado Federal, ou se a
Este é o último dia de trabalho das nossas atividades Mesa autorizaria a subScrição por parte nossã, quer dizer'
ordinárias. A partir deste firlal de- semana, iremos para. o . por parte dos autores dessa ,·m·c·at,·v
1
a, dos custos_ para esta
nossos recantos, para os nossos estados, visítãf aS nossas cha- pequena obra. Há, inclusive, aqui uma empresa que eStá promadas bases. Eu acharia e atrever-me-ia a dizer qúe nós, __rnoye~n.do Q.roa reíonn.u.Iaç~o geré!;l na parte física na Cãnlara
parlamentares, neste mês de julho, deVe:ríamos bUsCai ouVir, d D
d
- ~-dialogar, debater, conversar com as pessoas dos nossos. eSta- · _os .eputa ?s, que é_ a João Fortes Engenharia, que Se" dispona a constrUir esta tnbuna, de modo até gracioso, tendo em
dos, procurar esclarecê-las, para que, em agosto, quando aqui vista que os custos são mínimoS. Orça-se em tOrno de 3 a
retornarmos, tenhamos condições de dar a contribU;ição defi~i- 4 milhões, apenas, 0 custo dessa obra. Encaminhei â Mesa
tiva para essa grande caminhada.
essa indicação e espero de V. Ex~, Senador Dirceu Carneiro,
Faço questão de repetir' cada vez que venho a esta tribuna como arquiteto e integrante de um partido social democrata,
- e O faço novamente agora-, que não estoU dizendo q.ue que, sem dúvida nenhuma, defende a iniciativa popular, espevamos adotar o parlamentarismo, porc.'p.ie, adotado o parla- ro, repito, que V. Ex~ dê a a_utorização da Mesa para que
mentarismo, vamos ter pão nas mesas, vamos ter emprego possamos, imediatamente, construirmos essa pequena obra
garantido, pagaremos a dívida, resolveremos o problema so- que, na verdade, vem resolver um problema de intereSse do
cial e todas as demais questões. O pãrlamentarismo não é povo sem descaraceterizar o ambiente ali existente. O original
pomada milagrosa que equaciona os nossos problemas. Nós do projeto encontra-se em meu poder, os seus detalhanlentos
queremos apenas estudar o método e a form~ da atuação . estão dando feitos pela equipe do arquiteto Oscar Niemeyer,
dos poderes na sociedade, através dos quais nós nos encami- Dr. Fernando Andrade, aqui em Brasília, que é quem fisc.aliza
nharemos para organizar a nossa vida e a nossa_$Ociedad~.
as obras da Câmara dos Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito belll! Palmas.)
Eu pediria a V. EX' qÚe fosse- o nosso advogado junto
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Como Líder • à Mesa. Tenho conhecimento de que amanhã haverá reunião
para uma comunicação, concedo a palavra ao nobre Senador da Mesa Diretora, e seria oportuno-que eSsa indicação fosse
Maurício Corrêa.
apreciada, para que, no recesso, tivéssemos condições de ini0 SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF. Como Líder, ciar essa obra, que, na verdade, duraria apenas um mês, talvez
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, até menos. Quando retornássemos, ela já estaria pronta e
na Legislatura passada, apresentei uma indicação à Mesa no seria uma contribuição que-daríamos à livre manifestação do
sentido de que fosse construída uma tribuna do povo e~ frente _.povo.
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E, malgrado todos os clamores e questionamentos, nenhuma
'éXplicaÇão plausível é Iorneéida pelo Gover'nO Fedei-aLà população nordestina o_u a seus lídiriüJs·rePresen'tantes. E o NorMuito obrigado.'
deste coritinua sua triste romàrià; "de- chapéu na 'rilão_". _
No tocante ao principal órgão de desenvolvimento regioO SR. PRESIDENTE(Dirceu Carneiro)- A propositura
nal - a Sudene - preconiza o plano o seu: fortalecimento,
de V._ Ex~_ Corita com total simpatia do Primeiro-Secretário.
Farei a defesa; jUnto _à' Mesa Diretora, dessa propositura.
pretendendo que ela constitua "o braço da Presidência da
República no Nordeste". Se o GoVenlo Federal pretende,
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Camc;iio):-: Copçed0 ~
·de modo efetivo, concretizar tal propósito, terá que revigopalavra ao nobre Senador Ruy Baçe)<}r,
rá-la, libertando-a do esvaziamento sofrido a partir de 1964.
O SR. RUY BACELAR (PMDB ~ BA. Pronuncia o
Com efeito, antes ·subordinada diretamente .à Presidência da
seguinte discurso:)_._ Sr. Presid~nte, Srs. Senadores, o Plano
República, constituía a· Sudene urna espécie de Ministério
de Estabilização Económica, editado no primeiro dia do Go- -do Nordeste. A partir de 1964, viu-se transformada em mera
verno-do Presidente· Fernando Collot_de Mello; objetivou,
sucursal do extinto Ministério do Interior, convertendo-se em
emergendalmente, a contenção do processO hiperinflacionário
instância de segunda classe e·perdendo o manancial de recurem qile o País j"á-se encOntraVa mergulhado. Sob tal argumento
sos humanos treinàdos com o apoio de organismos interna-embora verdadeiro-- instalou-se no País uma política procionais- Cepal, FAO, OEA, Unesco. Es_vazio_u-se também
fundal)lente.recessiva~ ~ujos tfefastos efeitO~ já Se fazem sentir
como fórum de deliberação regional, ficando circunscrita à
de mo.d.o contundente ,no dese.mprego - somente em São
função de árbitro dos incentivos fiscais para novas indústrias.
Paulo um milhão e cem mil pessoas petde,ram sua foÍlte de
Fortalecer a SUde-ne, Sr. Presidente, Srs~ Senadores. sigsubsistência - em virt.ude dos ritaleficios qúe uma economia,
fortemente gessada, pr9~1:1z no parque i:o.cJustrial brasileiro, nifica:, assim, ressuscitar seu ideário' de origelif, qu·e· precOno CO)Il~rcio, enfim, em ,todas as_ fontes geradoras de oferta nizava a consecução de metas de desenvolvimento. a partir
do aproveitamento da matéria-priffia da re'gi:ão', da: utílízaÇão
de tr~qalho.
Se nas. regiõeS Iit"ais desenvolvidas dq Paí~ vê~~se acen- da mão-de-obra diSponível, da prodUçãO dã iiquéza, gf:ialldo,
tuando as diferenças inter-regionais, com o agravamento dos em·cohseqüência~·~ehlprego e i-ertda, ~egundo uma metodojá alarmantes índices de pobreza, de miséria, de· desnUtrição, logia de diagnósticÇ ~e de incremento da vocação regional,
de fome, os resultados de_ t;~l politica recessiva têm gerado a partir das características típicas do Nordeste.
Essa retomada de ·rumos proporcionará, sem dúvida, a
ain.d~ mais efeitos nocivos nas regiões mais ca·rentes da Nação,
·adoção de um modé:lo- de desenVolvimento em consonância
destacando-se, nesse contexto, sobremodo o Norde,ste. - :
..Com efeito, o panorama geral t:J.OJCd~stina: vem sofrençlo, ·com à.S ciliacterístibàS e perspêciiVaS da- regiãO; eliillinando
em especial, as conseqüências da contração ou &uspensão de ,-OU: t;ninoram:io- os efeitos de Qtna perversa concentração
inyestiJl!.entos públicos programados e, de acordo com _proje- de renda, com sintomas facilmente perceptíveis de ernpoOreções de capacidade instalada e de novos investilnentos de- ciment_o da população nordestina, sobretudo a rural, ade1Íót3.r
suas· principais e·m"jJresas, 'a receSsão, no Nordeste, vem-se que, inegavelmente~ nos últimos tririia anos: o NordeSte cres· reVelando mais profunda, não ~6 em relação ao resto do País, ceu mas seu povo cOntinua miserável.
O País, Sr. Presidente e Srs. SenadoreS~-éiJrofundamente
mas' também à que a própria região experimentou entre 1981
desigual. E, infelizmente, acentuam-se cada vez mais tais difee 19:83:
Como se não bastassem tais vicissitudes a acentuarem :r~_n_ç_ªs, tanto as interpessoais, quanto as inter e intra-regionais,
ainda mais as calamitosas estatísticas 'da região, -o GOvéfrio :qão pode"ndo ser essa realidade relegada a plano secundário.
, . A par da estabilização económica, ao-lado do domíriio
Federal vem tratando com o maior descaso e a Inals cruel
indifei-ença os angustianteS problemas que afetam a sofrida da inflação e da solução para o problema da dívida eXterna,
populàção nordestina. ·ÃO -tomar posse, o Presidente Collor urge que se promova a justiça social. Sem ela, inócua sel-á
de :M:ello esqueceu completamente as solenes e peremptórias a luta em prol do desenvolvimento e da consolidação do regime
prom·essas de campanha, quando garantiu dar prioridade ao democrático. Não pode o País permitir que seus habitantes
continuem divididos entre os que podem e os que não pódem
Nordeste e à solução de seus_ seculares problemas_.
·
Anunciado, em setembro do ano passado, com a piro- viver condignamente. Somos, hoje, na verdade, várias nações
tecriia C3.racterlstica -do atual Governo, o Plano Integrado para dentro da mesma Nação.
A região Nordeste, ne_sse contexto, continua, no atual
o De'senvolvimento do Nordeste nada revelou, na verdade,
de novo. No tocante ao conteúdo, o documento representa Governo, a não merecer o tratamento particular a que faz
a j"uh~ãO de textos produzidoS'. pela Sudene nas dé_cadas de jus pelos elevados indices de miséria, de analfabetismo, de
setenta' e oitenta. Com relação aos recursos - 1,2 trilhão desnutrição, de mortalidade infantil e de desemprego, gerados
de cruzeiros para o atual e~ercício - , não mais significam por problemas seculares nãO resolvíáoS. Não suporta mais
do que os oriundos de fontes já exiSterites e estabelecidas o Nordeste que o Governo Federal continue a d~r prioridade
pela Constituição. Os recursos orçamentários previstos são a regiões. rilais desenvolvidas, privilegiando estados em que,
reduzidos e os empréstimos externos também nãO são signifi- inegavelmente, existem problemas, mas que, em ·contraparcativos. AsSim, o plano não revela a intenção de aplicação tida, são dotados de melhores condições económícas·para solude maiores recursos na região, além dos previstos nas dotações cioná-los.
Para citar apenas um exemplo da discriminação existente
normais do Governo.
A agravar ainda mais a esqualidez das perspectivas de com relação ao Nordeste, no exercício passado, a participação
melhora para a região, a primeira parcela de tais recursos daquela região em todos os incentivos fiscais_ concedidos pela
-no montante de cento e noventa e seis bilhões de cruzeiros União à iniciativa privada correspondeu a 16,47%, enquanto
- cuja liberação foi anunciada há mais· de u~ mês, ainda a da região Sudeste alcançou 37,8%, isto é, suplantou em
não aportou aos cofres de nenhum dos estados do Nordeste. mais de duas vezes o que recebeu o Nordeste.
Era o_que tinha a çiiz,er, esperando que V.

Ex~

seja,

desta pretensão, o nosso emb,ajxa.dpr, como _arquiteto_ eniinente que é. · · · ·
·
·
· ··
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Uma outra gama de problemas aponta, Sr. Presidente
e Srs. SenadoreS, na direção da dívida pública dos· estados
e municípios, não representando exagerp afirmar-s~ qUe- al-

gUns _estados encontfa'~-Se tecnicamente ingovernáveis, pois,
ainda que toda a receita eStl.rilà.da no prês'ehte exerCfcio fosSe
destinada ·ao pagamento de díyidas venci~~s em 1990,_ o p-assivo nãb setia zerado.
-A situação não é nova, mas seu agravamento "te-iÍl sido
acentuado, a partir da adoção pelo Governo Federal de uma
seqüência de decisões, nó âmbito da poderosa cúpula tecnol6gica, visando a controlar, financeiramente, as- administrações
estaduais.
, .
-O lance decisivO de tal processo ocorreu em janeiro passado, quando da edição do chamado Plano Collor II. Q. Governo
Federal "estatizou" os recursos do overnight, criandO OFundo
de Aplicações Financeir_as_- o'Filhdão e fixagdo destinação
específica para os valores captados pelos bancos em geral.
Naquele momento, as autoridades monetárias declarara_m que
os bancos só poderiam aplicar recursos do novo fUndo em
títulos_ estaduais com aprovação prévia do Banco Central,
a qual, por sua vez, dependeria de acordo d_e gestão financeira
dos governos emitentes dos titulas com o banco ofjciaL Tais
medidas redundaram na criação de dificuldades para os bancos
estaduais continuarem gerando recursos· do overnigbt, com
lastros em papéis colocados sob_ suspeita. Foi -ãf, então, que
as autoridades monetárias, de forma irresponsável, tornaram
público, em versões oficiosas, que os bancOS_ regionais estavam
falidos, quando o correto seria afirmar que a ação ilegíti.ma
das autoridades fede_:rais punha em risco a sobrevivência de_
instituições de solidez comprovada.
Desse modo, a rigor,·a dívida gerada pela especulação
financeira, promovida e sustentada pelas autoridades monetárias, deveria ser_ de _responsabilidade do_~Governo Federal,
não sendo correto nem aceitável os governos estaduais desviarem parte de suas receitas para impedir um aumento ainda
maior de uma dívida sobre a qual não tinham - e não têm .
-qualquer controle, por depender de decisões adotadas por
um verdadeiro "Quarto Poder".
Assim, do ponto de vista das fiilanças públicas, o território
brasileiro é, hoje, um verdadeiro campo minado prestes a
anular os melhores planos que os_ governos estaduais porventura possuam.
_.
_
_
Nesse contexto, a única explicaçáo_:plausível serià a da
existência de um espúrio jogo de apoio político dos governos
estaduais.- e de suas bancadas parlamentares- ao Gove.mo
Federal, ao preço de um produto que, no caso, é o socorro
da União aos falidos tesouros estaduais .. _ _
.
Esquece-se o Gov:e_rno. Federal de que a crise da dívida
dos estados e municfpiOs, do ponto de vista social e económico,
é mais grave que a do endividamento externo e exige, por
isso mesmo, maior atenção do Pode.r Central. _
Esque_ce-se o Gove.rno Federal de que a insolvência do.s
governos estaduais e dos municípios repercute negativamente
so_bre _as _economias r~gionais, descapitalizando empresas, subtraindo recursos que seriam investidos na área social- habitação, saúde, educação - , gerando desemprego e, a médio
prazo, comprometendo a própria capacidade de desenvolvimento local.
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tre .deste novo, período legislativo; no que toca ao desenvolvimento regional. Como V. Ex• é, como· eu;um representante
do Nordeste, volta a sua análise para os problemas do Nordeste. Infelizmente, não podemos apontar nada de novo com
relação ao desenvolvimento a essa regiãO~ pois nenhUma inciativa foi tomada. Muitas promessas foram feitftS, e a principal
de_!as ~nsidero aquela na qual se dizia que se" iriá revigorar
a Sudene, para que ela voltase a ter a fOi"ça qUe tinha nos
primeiros ·anoS de sua criação. Mas nada disso aconteceu~
a Su:de_ne está abandonada, relegada a um s~gundo plano.
Agora mesmo, ·a sua·úitima reunião estava ~arcada para 28
de junho _e f9i~_ ine_xplicavelmente, adiada. O certo é que
não temós nenhum. motiv-o para -manifestar oth;nismo quanto
ao d~senvolviment<? da nossa região. V.- Ex~ analisa muito
bem essa situação. E, no que toca aoS govenlõdares dos estados, nelll eles_ me_smos s_e mos_tram atendido~ n~s suas reivindicações. Não há, Se-nador Ruy Bacelar." ne'nhum pl-ojeto nOvo
c_om relação ao nordeste. É profundamente lamentável e exigil-á de nós, seus representantes, que tragamos, no segundo
semetre, alguna coisa de novo que aponte um novo rumo
para a nossa região. congratulo-me-com V. Ex~
O Sr. RUY BACELAR- Agradeço o aparte de V. EX',
eminente Senador Garigaldi Alves Filho. V. EX• tem toda
a razão. O Governo promete muito, prometeu na campanha
eleitoral, promete a toda hora, mas nada de concreto_ faz
em benfícos de nordeste. Preocupa-se muito com a dívida
externa, como se resolvendo esse problema tapar-se-ão os
buracos, dar-se-á comida ao povo, dar-se-á emprego, acabarse-á ·com a recéssão; esquecendo-se que a dívida interna é
muito mais preocupante, e é muito mais necessári_o~que ela
a seja resolvida do que a externa, porque, se não resolver
a interna, não resolver o problema s~cial do Brasil, não poderemos_ consolidar a democracia I) este País. Daí eii -dizer. que
V. EX' tem tod:# razão.
O Governo promete, promete; mas nada realiz.a. Acredito que o Presidente da República vii, durante seu período
gove~f!.amental. viver demarketing de propaganda, a toda hpra
viajando ao exterior:· Falávamos que o Presidente Sarn.ey ,era
UJ!l eterno viajante, mas- o Presidente _Collor, neste ano e
pouco de governo, já deve ter viajado ao exterior c:erca- de
duas vezes por mês, muito mais do que o President~ S~~ey
-0 fez. Neste ano e pouco. Sua Excelência já deve_~er-ido
ao exterior mais de quinze vezes. O_ Pr.es.idente Sarney, dUrante seus c_inço .anos de gove'::!o, ?~o_ fOi a~ -~~teriór fahta"
vezes._ Da maneira que vai, o ~resi_dente vai govemãr e··a
Cll:ina 1_ e_ não o Brasi!,_que deveii~ governar.
o

O Sr. Jutaby Magalhães - Vo Ex~ me permite um aparte
no senador?
O SR. RUY BACELAR- Tem o aparte o Senador Jutahy
Magalhães.
· --

0 Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ruy Bacelar, vejo
com satisfação que o nordeste volta a falar neste plenário;
porque, ultimamente, só temos ouvido os representantes da
Amazónia. Hoje; havia de se tratar um pouco dos assuntos
do nordeste. V. Ex~ aborda o problema sob diversos enfoques.
Temos ouvidos repetidas vezes que Xingó é a solução- do
O Sr. Garibaldi Alves FiUto- Permite V. Ex• um aparte! . nordeste, que só essa obra iria redimir a atual adminstração
de qualquer promessa ·que tivesse feito durante a campanha.
O SR. RUY BACELAR - Com prazer.
Isso não é correto. Sabemos que, no nordeste; são diversas
O Sr. Garibaldi Alves Filho - Senador Ruy Bacelar, as políticas que devem ser realizadas para podermos ter uma
V. Ex• está fazendo um verdadeiro balanço do primeiro semes- cOntrapartida desses desníveis regionãís Cóm que tertiõs-convi-
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vidos há muito te-mpO desde_ que o Brasil é Brasil, o que
fazemos na_ área .de. irrigação do nordeste! Fazemos muitos
projetes, muitos planos, sem uma política realmente objetiva,
sem a preocupação de uma política integrada entre os projetas
de irrigação e os problemas não apenas ambientais, mas também, as dificuldades que teremos no rio São Francisco, se
não houver uma polític;a integrada a respeito de energia, de

assoreamento do do, de _aproveitamento das aguas do rio,

-- Rachid Saldanha Derzi Vilela Filho.
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Ronaldo Aragão -

Tedtonio

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Antes -de passar à leitura do Expediente, a Presidência-comunica QUe, dadas
as necessidades da pauta, a Mesa, precisando desdobrar os
trabalhos neste final de semestre, convoca nova ses-são para
logo em seguida. _
__
_
Sobre a mesa, indicação qUe será lida pelo Sr. 1" Secretárfó.
-

para termos um projeto de irrigação factível e que venha
atender necessidade no nordeste. V~ Ex~ sabe das djfic_uldades
que estamos atravessando na Bahia em t_o.das as _áreas_ de
agricultura, seja do cacau, seja--do__ café seja do_ soja, seja
do sisai, seja qualquer _outra área crítica não apenas da Bahia,
como também de toda a região do nordeste, V. Ex~ sabe
das _dificuldades existentes lá para se líberarem os recursos
para o semi-árido e se poder aproveitar aquilo que o próprio
fundo constitucional permite dar para a região nordeste. São
políticas muito _badaladas e que estão sempre na televisão,
quando são lançadas as idéias, mas não as vemos concretizadas, de forma a diminuiiesse desnível regional ainda existentes e r:ada vez aumentando mais, V. Ex• tem razaão quando
aborda esses problemas, para ver se alguém se lembra de
que a fome está iiitpenlndo no nordeste; que a miséria que
hoje se abate sobre o Brasil ataca mais fortemente a nossa
região e- a região norte. O que ·urge é haver uma política
voltada para, pelo menos diminuir esse desnível regional. Promessas temos muitas; na prátiCa, pocua coisa é feita. ·
O SR. RUY BACELAR -Senador Jutahy Magalhães,
incorporo com muita satisfação o_ seu aparte ao ineu discurso.-

INDICAÇÃO N• I, DE 1991
Tenho a honra de formular, a título de sugestão e de
conformidade com o art. 224 do Regimento Interno, indicação
à Comissão Direfora- no sentido de que seja providenciada
a construção de pequena obra de engenharia, destinada a
servir, em caráter permanente, de Tribuna do Povo a ser
erigida nas proximidades e à frente do edifício do Senado
Federal e Câmara dos Deputados, na área situada entre a
Via Sl Leste e a Via Nl Leste, obedecidas as linhas mestras
do Plano Urbanístico e a concepção- arquitetônica de Brasfliá.
Caso seja acolhida a sugestão, as despesas decorrentes
da obra em apreço serão realizadas com os recursos orçamen-tários alocados no Senado Federal, razão pela qual ficará
ao discernimento Ç-a ínclita Comissão Diretora decidir pela
tramitação da matéria mediante procedimento administrativo
ou pela formulação de prévia e adequada proposição legislativa-. -

V. bx~ tem toda a razão: poUco ou nada tem sido féitO
em benefício do nordeste e do norte, enfim, em benefício
das regiõ_es mais subdesenvolvidas do País. Quer dizer; a cada
dia que passa, aumentam os problemas inter-regionais e, con·- ·
seqüentemente, interpessoais.
Veja V. Ex• que a renda per capita do nordestino hoje
é a metade da do brasileiro. E, se considerada em relação
ao sudeste, essa renda deve ser na base de um terço ou um
quarto. Veja como_ é grande a situaçlão de miserabilidade.
Não poderemos ter um Brasil grande e forte, com regiões
fracas com poVo miserável, e outras regiões fortes com o
povo desenvolvido.
Dando proseguimento ao meu discurso,·e para -concluir,
quero dizer que o nordeste, Sr. Presidentee Srs. Senadores,
é viável econômica,- Social, cultural e politicamente. O noredeste é um imenso contingente humano, com mais de quarenta
e seis milhões de habitantes. É uma considerável massa humana à espera de renç_tvadas oportunidades de trabalho, de participação, de vida. A espera do pleno desenvolvimento.
Era o que eu tinha a dizer: Sr. Presidente. (Muito Bem!)
- Aluízio Bezerra - Amir Lando - Antonio Mariz Beni V eras - Carlos Patrocínio - César -Dias - Chagas
Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho Jorge Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy-Elcio Álvares- Espe·
ridião Amim - Fernando Henrique Cardoso - Garibaldi
Alves. Filho - Gerson Cama la·'- Guilherme Palmeira Irapuan Costa Júnior - Josaphat Marinho - José Fogaça
-José Paulo Bisol- Júlio Cani.pos - J únia Marize - J utahy
Magalhães - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg
Nunes Rocha - Lucídio Portella -Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- Mário Covas- Maurício Corrêa- Nabor
Júnior- Nelson Carneiro- Ney Maranhão- Qd_a_cir Soares

Justificação
Freqüentemente acorrem·às cercanias do edifício do Congresso Nacional, dezenas, centenas e até milhares de cidadãos
ávidospo!:pess~almente trazerem aos-parlamentares de ambas
as Casas do Legislativo, suas inúmeras e justas reivindicações,
bem assim os seus lamentos, regozijos, protestos e reclamos,
em manifeStações tfpi"cas do exercfCio da soberania popular.
O histórico e emocionante episódio da mobilização popular de janeiro a abril de 1984 em prol das "Diretas Já", cujo
fato ganhou por dias consecutivos as págiitas dos noticíários
nacionais e internacionais, verdadeiro pródromo do reencontro do estado de direito democrático com as vocações nacionais, ainda se faz nítida na nossa memória como um dos espetáculo_s_ cívicos mais vibrantes.
Com a doença e falecimento de Tancredo Neves, em
abril de 1985, o povo veio às ruas, concentrando-se nas imediações do Senado, para prantear e acenar o seu adeus ao ilustre
homem público que o destino calou para sempre.
_ Durante a atuação da Assembléia Nacional Constituinte,
livre e soberana, democrática e progressista, representando
os anseios da comunidade como o grande avanço na luta pela
redemocratização, foi de signffi"Cãtiva-impoYfân-da a presença
da opinião pública.
São expressivas- parcelas da nacionalidade que trazem
espontaneamente e de viva voz, perante o CongreSsO--Nacional, inestimável contribuição à Pátria, como se termómetro
dos sentimentos populares.
No pluralismo de uma visão de vida prática, o arquétipo
do "homem do povo" é o cidadão dotado de sabedoria simples
mas que sempre tem algo a dar no sentido do aperfeiçoamento
das nossas instituições permanentes.
Vezes sem conta, movidas por ignata força e quebrando
a solidão políti~, partes do corpo social, intérpretes natos

~ lida a seguint~-:
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e sem proseliÜsmo das tendências populares. comparecem
,a:os- pátios· do Senado e Câmar_a a fim de transmitirem aos
representantes do povo as sensibilidad~, angústias e insatisfações dos diversos estratp:; populacionais, oferecendo sugestões ~ subsídios para oportunas e inteligentes proposições.
O que a presente iildiCação sugere não é a construção
de monumento e sim uma obra singela, funcional e de custo
reduzido, observadas a hannonia e a estética que o loCal recomenda. Sem ostentação nem luxo e que sirva como uma espécie de púlpito para a pregação democrática pela -voz~diri>fa
das pessoas do povo~
..- : ·
"Vox populi Vox Dei", dii o velho brocardo. Sendo' assiin,
que fique perpetuado em concreto arquitetónico a· Síinbolo
dá liberdade' de expreSsão do nosso povo.
Sala das Se-.ões, 28 de junho de 1991. -Senador Maurício Corrêa.
~
--
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Injustiçado". publicado no jornal Correio Braziliense, edição
de ~28'6-91. ~
~
~·
~ ~ ~
~Sala das Sessões, 28 de junho' de 1991 . ...:...:Garibaldi Alves
Filho.
~~ ·
·

~O SR. PRESIDENTE (Dirceu Çarn~iro) - De ~corda
com Q ~rt. 210, do Regimento Interno, o requerimenio será
submetido a exame da Comissão Diretora.
-Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lidó o-seguinte:
Cbn:iissãó de Cortstitliição, 'Justiça~ e Cidadania
OF. W07/91-CCJ
Brasília;27 de junho de 1991
Senhor Presidente,
·
. Em adenda ao Qf. n' 02/91'CCJ, datado de 6-6-91, encam~~h_o a__ os~a _Excelência os nomes -qeliber:ados por esta Comtssao, que nao compor a subcomissão permanente com a
(À Comissão Diretora.)
finalidade de assessorar a Presidência do Senado, nos casos
_q':le envolvam a necessidade de ação, visarido a 'preservar
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -"-~A indicação a Imagem e as prerrogativas dos parlamentares e da instituição
lida será publicada e remetida à Comiss~q Diretora. (Pausa.) parlamentar:
Sobre a mesa, requenmento que será lido pelO Sr. 19
__ Sen_adQres:
Secretário.
_ ~ __ . ____________ ·-- __
·.::_~-'-Cid Sabóia de Carvalho
··· ~-;:.:_Elcio Alvares
É lido o s~guinte:
:....futahy Magalhães
REQUERIMENTO N• 366, DE 1991
-Valmir Campelo
Senhor Presidente do Senado Federal:
-Magno Bacelar
Requeiro a Vossa Excelência, nos -termos do art. 50 e
Ao ense fo renovo a Vossa EXcelência protestos de consiseu § 29 da Constituião Federal, combinado com o art. 215 deração e apreço. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
e s~~ inciso I de;> !tegimento Interno, que o Senado Federal
. -0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Com ref~
solic1te ao Sr. Mimstro _da Economia·, Fazenda e Planejamento
rencia ao expediente que vem de ser lido, cabe â Présidênci_a
as seguintes inforniã"ções do Banco Central do Brasil sobre
esclarec.er que a subcomissão constituída pela douta COmisSão
os bancos comerciais e de desenvolvimento dos esiad~s:
de Constituição, Justiça e Cidadanlã; em caráter peniüuiénte,
a) posição financeira e patrimonialde cada entidade em o_ foi em· decorrênCia de pronunciamento proferido em plená31 de dezembro de 1989, 31 de dezembro de 1990 e 30.de
no pelo nobre Senador Jutahy Magalhães, secundado pelos
junho de 1991;
·
Ilustres Senadores Espefiâião Amin, Chagas RodrigUes, Aleb) _demo11:strativo de resultados, com_ a posição final (luxandre Costa e Amazonino Mendes.
cro/preJuízo), Igualmente de cada uma das. entidades_ no exerA c:iação da subcomissão v~m. cobrir lacuna ~e{(!S-iente
cício de 1989, no de 1990 e no I• semestre de 1991. '
no relacwnament? do Senado com os órgãos de imprensa,
Sala das Sess.ões, 28 de junho de 1991. -Senador Levy
u~a ~ez que esta trá assessorar a Presidência quanto às proviDias.
dencias a serem adotadas nos casos em que sejam direta ou
indiretamente atingidos o Senado Federal, como instituição,
IA Comissão Dir~lora.)
e a r~put~~o pessoal_e_pol_ítica dàs__Senhores Senadores.
O ~R- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O tequeti- ~
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Ca:ffieito)- A PreSidê;cia -menta hdo va1 ao exame da Mesa para decisão. (Pausa.)
comunica ao plenário que, uma vez findo o prazo fixado _no
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secre- parágrafo único do art. 254-doRegimento Interno, Sem iritertário.
~~ ~
~?_siç_ão do recurso _ali previsto no sentido da tramitaÇãO da
É lida a seguinte:
mãtér~a. det~rminou o arquivamento definitivo dó Projeto
de Lei da Camara n> 11, de 1990 (N' 3.612/89, na Casa de
Brasília, 27 de junho de 1991
origem),- que altera a Lei n• 91, de 28 de agosto de 1935
Senhor Presidente:
que "determina regras pela quais são as sociedades declarada~
_Comunico a V. Ex~ que me ausentarei do País, em viagem
de utilidade pública.
partJCu!ar, no período de 2 a 25 de julho próximo.
Atentamente, - Senador Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotado o
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Camciror:::.:_-~ comuni- !empo destinado ao Expediente.
cação lida vai à publicação.
~ ~
~
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - ~Esgotàâo' o'
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1' tempo destinado ao Expediente.
~
Sectetárlo.
' · ""'
Passa-se à
É lido o seguinte:
ORDEM DO DIA
Item 1:
REQUERIMENTO N• 367, DE 1991
DisCussão, ·effi turflo único, do Substitutivo da CãnÍár3
Nos .termos do art. 210 do RegimentC>Interno, _requeiro
ao Projeto de Lei do Senado n' 40, de 1984, de autoria
a transcnção, nos Anais do Senado, do artigo "0 COngressO

y
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do Senador Nelson Carneiro, que âtiloriza a einissão de
selos em benefício dos trabalhadores desempregados, ten~

.

.
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Dê-se ao projeto a seguirite redação:
"Autoriza a emissão especial de selos em benefícios dos
trabalhadores desempregados."

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 109, de 1991, da Co- O Congresso Nacional decreta:
missão
Art. 19 Fica o Poder Executivo autoriZado a realizar,
- de Assuntos Ecooômicos
por intermédio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
O Sr. Jutaby Magalhães- Pela ordem, Sr. Presidente.
- ECT, a emissão especial de selos correspondendo a uma·
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a tarifa adicional equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
da tarifa mínima vigente, a ser aplicada na correspondência
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
-(carta simples) postada no território riacional dos meses de
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA.. Pela or- maio e novembro, durante 5 (cinco) anos, a partir da vigência
dem. Sem reVisão do orador.) -Sr. Presidente, apenas para desta lei.
poder me infOrma:~- Cõino a Mesa vai agir nesta sexta, sábado
Art. 29 O produto da venda dos s_elos correspondentes
e domingo, se for _o _caso Ue precisar votai', tendo em Vista
à tarifa adicíánal de que trata o artiE;o anterior será, após
o que dispõe o Regimento.
·
Como teremos as votações nesses dias? Precisa haver sfeduzidas as despesas com sua emissão, transferido, nos meses
de junho e dezembro de cada ano, para o Fundo de Amparo
alguma solicitação? A Mesa vai decidir que teremos que fazer
aos Trabalhadores- FAT, vinculado ao Ministério do Tra-"'
as ·votações, por qualquer razão?
Apenas por uma questão de inforri:lação eu pediria expli- balho.
caçõ-es de como será a metodologia dessas votações, se o
Art. 39 O POdei- Executivo regulamentará esta lei denRegimento impede votação nas sextas, sábados e_ domingos?
tro do prazo de 90 (noventa) dias.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nobre SenaArt. 4 9 Esta lei entra em vigor na data de sua publidor Jutahy Magalhães, não se tratando de matéria da Ordem
cação.
do Dia, a Presidência, uma- vez terminado esse período onde
Art. _5 9 Revogam-se as disposições em contrário.
não se pode levantar, pelo Regimento, questões de ordem
não pertinentes à Ordem do Dia, responderá a V. EXl'
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 2:
Em discussão CJ sUbstitutivo da Câmara_, em turno único.
Discussão, eln tu!no único, do Projeto de Lei da Câma(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerrcr a discussão.
ra n• 83, de 1990 (n' 3.672189, na Casa de origem), que
Encerrada a discussão, a Presidência- esclarece ao Plenádispõe sobre nova denominação para a Rodovia BR-364,
rio que, nos termos do disposto no art. 287_d_o Regimento
trecho que liga Goiânia a Santa Rita do Araguaia, no
Estado de Goiás, tendo
·
·· Interno, o substitutivo da Câmara dos Deputados a projeto
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 142, de 1991, da
do Senado será considerado série de emendas e vot~do separadamente, por artigos, parágrafos, inciSos, alíneas e itens, em
Comissão
correspondência aos do projeto emendado, salvo aprovàção
-de Serviços de Infra-Estrutura.
do requerimento para votação em globo ou por grupos de
A matéria ficou sobre a Iri.esa dur_ante cinco _sessõeS ordi~
dispositivo-s.
nárias~- a -fim de receber emendas, nos terrrios do disposto
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
no art. 235, II, d, do Regimento Interno.
Séctetário.
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
É lido e aprovado o seguinte
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discuSsão.
REQUERIMENTO N• 368, DE 1991
Em votação.
Nos termos do art. 287 do Regimento Interno, requeiro,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
votação, em globo, do Substitutivo da Câmara dos Deputados
sentados. (Pausa.)
·
ao Projeto de Lei do Senado n• 40/84
Aprovado.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1991.- Beni Veras.
O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado
o requerimento, passa-se à votação, em globo, do substitutivo
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
da Cãmara, em turno único.
--N• 83, DE 1990
Os Srs. SenadQre_s_que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
(N• 3.672/89, na Casa de origem)
Aprovado.
Dispõe sobre oova denominação para a Rodovia BR-364,
Aprovado o _substitutivo, sem emendas, o projeto vai
trecho que liga Goiânia a Saota Rita do Araguaia, oo
à sanção.
---Estado de Goiãs.
·
E a seguinte a matéria aprovada:
O Congresso Nacional decreta:
SUBSTITUTIVO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS
Art. 1' A Rodovia BR-364, trecho que liga Goiânia
AO PROJETO DE LEI DO SENADO
a Santa Rita d~_~r_a_gu~jª ,_IJ9 ~~t~49 _dç GQ_iá_s,_d_enominar-se-á
N' 40, DE 1984
"Rodovia Deputado José de Assis".
(N• 4.214/84, ua Casa de origem)
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publiAutoriza a emissão especial de selos em benefícios dos cação.
trabalhadores desempregados.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 3:
Discussão, ·em turnO único;-do PrOjeto de_ Lei do
Senado n<? 22, de 1991, de autoria do Senador Almir
Gabriel, que dispõe sobre os planos de benefícios da
Previdência So_cial e dá outras_ providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 51, de !991, da
Comissão
- de Assuntos Sociais.

_iniciativa do .. Poder Executivo __ e__foram .aprovados mediante
acordo na Câmara dos- D-epút3dos. Esta__é_nossa proposta.
Estóu surpreendido, Sr. Presidente; creio que deve ter havido
qualquer problema.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Peço des·
culpas a V. Ex•
Õ Si-. Marco Madel- Poí"s"-Oãó.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Esta matéria
está na Ordem do Dia, a outra não _está, logo precisaria ser
retirada. O requerimento tein que ser retirado e não~votado.
O-Sr. Marco Maciel- Por issó, Sr. Presidente, é que
estamos solicitando que seja retirado da Ordem do Dia e
seja apensado aos projetas que estabelecem a nova disciplina
para o Custeio e Benefícios .da Previdência Social, aos dois
projetas que já estão aqui ila Casa, inclusiVe, que são de

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Sr. Presi·
dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. .PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) .,.- Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - (PSDB
-SP. Pela ordem. S_em revisão_do orador.)- Sr. Presidente,
concordo que devemos ter uma solução para evitar o impasse

--r

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO_, Levantei
A matéria ficou Sobre a mesa durante cinco sessões ordi- a dúvida, porque estamos votando um projeto, e, se o apronárias, a fim --de receber emendas, nos termos do disposto varmos hoje, não poderemos votar outro. ·::
___ _
no art. 235, II, c, do Regimento Interno.
_ -O Sr. -Marco Maciel- Sr. Presidente, então peço a retiraAo projeto não foram apresentadas emendas.~---.
da-da Ordem do Dia da referida proposição, e seja esta apenEm discussões o projeto, em turno único. (PausaJ
Não havendo quem peça a palavra, encerro a dis_c_us_são. - -sada aos projetas que dispõem sobre Custeio e Benefícios
da Previdência Social.
Em votação.
_ __ --'-É esse :o pedido que faço agora, querendo com isso _até
Os Srs ..Senadores que o aprovam queiram permanecer
penriitir
qUe a Casa possa apreciar matérias que tratam, ao
sentados. (Pausa)
mesmo tempo, de assuntos conexos.
Perdoe-me, Senador Fernando Henrique Cardoso, a inO Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
-terrupção, mas acho que o nosso obfetivo aqlil é fazer com
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Comeiro)- Com apalavra que a Casa possa melhor deliberar sobre essa questão.
o nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, para encamiR
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Falei,
nhar a votação.
-há pouco, com o Senador Almir Gabriel, que só poderá vir
à tarde, porque está com um pequeno mal-estar, mas se aproO SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Varmos~-o projeto de S. Ex~. hoje, de manhã, que ·eu votaria
com muito prazer. Provavelmente, não poderemos votar o
Sr. Presidente, como houve a aprovação, na COmfs-são de
outro ináis tàtde.
Assuntos Sociais, do projeto do Senador Almir Gabriel, e
ele se refere a matéria de suma importância, eu pediria esclareR
O Sr. Marco Maciel- De mais a m3is, Senador Fernando
cimento a V. Ex~ sobre o Item 3, que dispõe sobre os planos
Henrique Cardoso, da nossa parte, da parte da Liderança
de _benefícios da Prevídência Social e dá outras_ providências,
do PFL e dos partidos que apóiam o Governo, posso assegurar
porque vamos votar outro projeto ainda hoje, sobre a mesma
que queremos votar essa questão ainda antes do recesso.
matéria.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Perfeito.
Eu gostaria de sãber qual é o criiéfio.
O Sr. Marco Maciel - Agora, o que- devemos fazer é
O Sr. Marco Maciel- Caro Senador_ Fernando Henrique
aprecíar as diferentes proposições que estão na Casa, que
Cardoso, se_ eu puder esclarcer V. Ex~, permitaRme, então,
esgotam 9_ tratamento da matéria e que não precisarão mais
que o interrompa. Na realidade, o que pretendemos é que
da manifestação da Câmara. O projeto do Senador Almir
haja uma tramitação tortjunta, para evitar, inclusive, Supel"poR
Gabriel, uma vez aprovado, terá que ir à Câmara, e, então,
sição de matérias que buscam o mesmo objetivo. Então, a
se frustrará toda a possibilidade de, antes do recesso, termos
nossa idéia é que o projeto do Senador Almir Gabriel seja
uma nova lei de custeio e benefícios da Previdência Social.
apensado aos projetas, por iniciativa do Poder Executivo,
DafPor que, além-do ganho, em termos de economia procesque foram aprovados na Câmara dos Deputados. Dessa forma,
su~l, há, também, um ganho político, que_o Con-gresso afereganhaRse em economia processuaL
---- cerá à -sociedade brasileira.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Não te·
Sr. Presidente, estou encaminhando à Mesa, neste instannho dúvida nenhuma, mas o Sr. Presidente colocou _em vot3te, assinado pelo Senador Odacir Soares, um requerimento
ção o projeto do Senador Almir Gabriel.
solicitando que a proposição seja retirada da Ordem do Dia,
e que: o projeto do eminente Senador Almir Gabriel seja
O Sr. Marco Macie:l- Não. Há um requerimento sobre
apensado aos projetas que tratam do custeio e benefício da
a mesa. Entregamos requerimento assinado pelo Senador
Previdência Social.
Odacir Soares,- pedindo que o projeto do Senador Almir Ga- É essa a questão que, com a devíd~·vênia-do S~nador
briel fosse apensado ao projeto de custeio e ao projeto de
Fernando H~nrique Cardoso, gostaria de suscitar, neste mobenefícios, de iniciativa do Poder Executivo e aprovados na
mento, à Mesa, por intermédio do orador, SenaCfo_!_FirnandoCâmara dos Deputados mediante acordo_. __ Fiz_emos questão
"---- Henrique Cardoso.
de dar, ontem, entrada a um requerirnento_n_e_ss_a-diieção.

Junho de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NAr.JONAL (Seçao IJ)

que consistiria no que disse o nobre Senador Marco Maciel:
aprovado o projeto do nobre Senador Almir Gabriel, e, indo
à Câmara dos Deputados, impeça a aprovação do que- foi
aprovado, ontem, naquela Casa do Congresso Nacional, no
que diz respeito ao projet6 de lei de Custeio Benefícios de
Previdência Social.
o- Sr. ~Marco -Macfel -- Sr. Pie"sidente, peço a- palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra , pela ordem, ao nobre Senador.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso, os projetas que tratam do custeio e benefícios da
Previdência Social, de acordo com o -entendimento entre as
lideranças, de cujo entendimento V. Ex• participou, eles serão
votados -em regime de urgência urgentíssima._ Então, não há
prejuízo algum.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Perfeito. ·
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votaÇão
o requerimento, lido no Expediente da presente sessão, de
tramitação conjunta do Projeto de Lei do S~:nado n9 22, de
1991, com o Projeto. de Lei da Câmara n' 35, de 1991.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
·
·
(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o projeto será anexado ao
PLC 35/91, e deixará de constar de pauta da Ordem do Dia
de hoje.
. ,..
. ..
É o seguinte o requerimento aprovado.
REQUERIMENTO N• 365, DE 1991
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, -requeiio
tenham tramitação conjunta o ProjetO de_ Lef "do Senado n<?
22, de 1991,- de autoria do Sen3dor Aimir G3bri~J, _ ~ o Projeto
de Lei da Câmara n9 35, de 1991, de iriiciativa âo Sr. Presidente
da República, que dispõem sobre os PlanOs de Benefícios
da Previdência Social e dão outras providências.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1991. - Odacir Soares.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item 4:
Discussão, em turno tínico, do Projeto de Resolução
n9 16, _de 1991, de autoria do Senador Afonso Camargo,
que dá nova redação ao taput do art. 65 do Regimento
Interno do Senado Federal, tendo
PARECERES, proferidos em Plenário, das Comis·
sões
- de Constituição; J~stiça e Cidadania; e- biietora
- favorável ao· p-rojeto e à emenda.
Em discussão o projeto ·e- à em-enda, em turn{) __ ~nico.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a·palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, passa-se â votação do projeto,
sem prejuízo- da emenda.
Os senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votaçã? a emen~a, com pareceres favoráVeis.
Os senadores que a apto'Vam queit~fifCpetmanecef senta.:
dos. (Pausa.)
·
Aprovada.
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A matéria vai à Comissão Dire-tõià para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item 5:
Discussão, em primeiro turno, da PropoSta de Emenda
à Constituição n 9 11, de 1991, de autoria do Senador
Alfredo Campos e_ outros senhores senadores, que altera
a redação do § 3• do art. 57, do § 4' do art. 66, do
§ 3• do art. 68 e do art. 166, caput e seus §§ 1' e 2'
_da Constituição Federal. (2~ sessão de discussão.)
Obedecido o disposto no art. 358. § 2', do Regimento
Interno, transcorre, hoje, o segundo dia da discussãO da proposta sem apresentação de emendas assinadas por um terço,
no mínimo, dos Membros do Senado.
Em discussão a proposta de emenda à Constituição, em
primeiro turno. (Pausa.)
·
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A discussão terá prosseguimento na próxima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à
vOtãÇão da proposta da Pi-esidênCiã, lida no expediente, de
designação do Senador Dirceu Carneiro para visitar órgão
ligado ao legislativo norte-americano e laboratórios de alta
tecnolog_ia, objetivãndo colher subsídi()s para informatizar o
Senado Federal.
·
Em votação.
- "Os Srs. Senadores que a aprOvam permaneçam sentados.
(Pausa.)
·
··
Aprovada.
Será feita a designação solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mered_ação final de proposição aprovada na Ordem do Dia
da presente s_essão e que, nos termos do parágrafo único do
art. 320 do Regimento Interno, se não houver objeção do
Plnenário, será lida pelo Sr. 1' Secretária. (Pausa_)
sa~

É lida a seguinte:
PARECER N• 229, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n• 16, de 1991.

A Comissão Di rêtora apresenta a redaÇão fináJdo-PrOjetO
de Resolução n9 16, de 1991, que dá nova redação ao caput
do art~ 65 do Regimento Interno do Senado Federal, esclarecendo que em obediência à melhor técnica legislativa e em
decorrêncioa da aprovação da emenda no 1 alterou a redação
do projeto sem entretanto modificai--se o mérito.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de junho de 1991.
- Alexandre Costa, Presidente - Lucídio Portella, Relator
- Márcio Lacerda - Racbid Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 229, DE 1991
Redação final do Projeto de Resolução n~ 16, de 1991.
Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,.
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N'
, DE 1991
Dá nova redação ao caput do artigo 65 do Regimento
Interno do Senado Federal e dá outras providências.
O -Senado Federal resolve:
Art. 1e O caput do art. 65 do Regimento~Interno do
Senado Federal passa a vigorar com a seguinte redáÇão:
"Art. 65 A Maioria, a Minoria, e as representaÇõeS partidárias terão Líderes e Vice-Líderes."
__ _
Art. 2\) As vantagens administrativas -ãdiCioriiiís eStabelecidas para os gabinetes das lideranças somente serão admitida
às representações partidárias com nUm~ro de me~bros superior a um vinte e cinco avos da composição do Senado Federal.
Art. 39 Esta resoluÇão entra _em vigór na data de sua
.publicação.
Art. 4~> Revogam-se o art. 63 do Regimento lnterno do
Senado Federal e as demais disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
vai à publicação.
~ :: _ ~
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~-se:..cretário.
É lido e aprovado o seguinte:

4- A pena de morte não se mostrou eficaz para diminuir
a criniihalidade nos países que a adotaram, e a tendência
mundial é a sua abolição.
5 - A criminalidade crescente no Brasil tem raízes profundas no acirianlento da crise social, política, económica
e moral e somente será contida com a implantação de políticas
que eliminem as desigualdades e injustiças sociaiS, que promovam a educação, a saúde, o pleno emprego, a distribuição
de renda, o acesso e posse da terra, e que eliminem a fome
e a miséria que ja vêm condenando à morte milhões e milhões
de brasileiros.
Deste modo, o Conselho Federar de Medicina_ repudia
publicamente o malsinado projeto e corifiã no discernimento
e bom senso dos nossos parlamentares para que, rejeitando
a sua aprovação, afastem para sempre o fantasma da pena
de morte no Brasil.
· Brasília-DF, 14 de junho de 1991. -Ivan de Araújo
Moura Fé, Presidente.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
(DOCUMENTO A QUE SE REFERE 6 SR . .CÉSAR
DIAS EM SEU DISCURSO.)
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

REQUERIMENTO N• 369, DE 1991

Nos termos do art. 3.21 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação~
da redação final do Projeto de Resolução n' 16, de 1991,
que dá nova redação aocaput do art. 65 do Regimento Interno
do Senado Federal.
Sala das Sessões, em 28 de junho de 1991. - Magno
Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento passa-se à imediata apreci.lção- da redação
final.
Em discussão. (Pausa.)
_~
~ _
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores _que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O Sr. César Dias -Sr. Presidente, solicito a palavra
para uma breve comunicação.
-0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador .César Dias, por cinco minutos.

O SR. CÉSAR Dlâ.S (PMPB - RR. Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado-:res, o Conselho Federal de Medicina diante do projeto- de
emenda constituciOnal que tem por objetivo a convocação
de um plebiscito com a intenção de implantar no Brasil a
pena de morte, dirige-se à opinião pública em geral, aos médicos em particular e especialmente ao Coiigresso Nacional para
manifestar que:
__
_
1 - A medicina tem compromisso indissociável com a
preservação da vida humana.
2 - Qualquer sociedade que pretenda ser moderna e
desenvolvida deve perseguir o objetivo da recuperação social
do homem e nunca o seu extermínio.
3 - A pena capital, face a um erro judiciário proMoverá,
de modo irreparável, a perda de vidas inocentes.
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Of. Circ. DFM n' 100/91.
Brasília-DF, 19 de junho de 1991
Seithor Senador,
Estamos encaminhando, para conheciiri:énto de v: Ex~,
Nota Oficial aprovada em sessão Plenária do Conselho Federal
de Medicina, realizada no dia 14-6-91, nesta cidade, que trata
de posidonam~nto desta entidade, relativo ao projeto- de
emenda consti~ucional que tem por objetivo a convocação
de um plebiscito com a intenção de implantar no Brasil a
pena de morte.
Com protestos de consideração e apreço, subscrevemonos.
Atenciosamente, - Hercules Sidnei Pires Liberal, Secretário Geral.
~
O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma breve comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nós temos
inscritos aqui, conio Líder, o Senador Ney Maranhão que
já havia sido preterido.
O Sr. Mansueto de Lavor - Senador Ney Maranhão
tem a preferência por todos os títulos e vamos ouvi-lo.
~~

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Seio revisãO do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Senador Mansueto de Lavor, quero agradecer
essa deferência, pois gostaria de ter o prazer de felicitá-lo.
M;as, como se trata de assunto de muita importância, sobre
uma viagem que fizemos ao exterior, agradeço a V. Ex~
Serei rápido, Sr. Presidente, apenas quero encaminhar
à-Mesa um relatório da viagem que fiz, juntamente Com a
Senadora Júnia Marise e sete deputados federais, do PRN,
à República Popular da China.
Quero encaminhá-lo à Mesa do Senado e, ao mesmo
te1ppo! fazer um apelo para que a Mesa mande publicar algumas separatas, a f101 de que o Congresso Nacional tome conhecimento desse trabalho.
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Para que os Srs. Senadores tenham uma idéia da importância dessa viãg"e{n, te-rei apenas ã avaliação éiã Em,baixa_da
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como escoadouro para a produção da região_ centro-oeste,
atrav_és ~9 ~-~o Yangtzé. S~_~nghai reve,~te igua!mente_imporBrasileira, que mandou um relatório muito exteris:O _ãOOMioi$- tância sigliificiltiva -para o- intercâmbio coinercial sino-brasitério das Relações Exteriores.
· ··
·-· - - · -leiro, pois parte substancial de nossas exportações para o mercado chinês destina-se àquele porto. Os parlamentares brasiEmbaixada do Brasil em Pequim
leiros visitaram, nas proximidades de Shanghai, o. complexo
Pequim, 10 de junho de 1991.
siderúrgico de Baos_han, que é o maior c:lo país e passa por
processo de ampliação destinado a aumentar substancialmente
A Sua Excelência o SenbOf
a produção siderúrgica chinesa até o final deste século. O
Senador Ney Maranhão
comple~o de ~ao_shan absorve: praticamente a totalida9-e de
Senado Federal
um -dO~ mais expressivOs itens das exportações brasileira~ para
Anexo II - Gabinete 27
a RPC, _que é o mínério de ferro fome_cido pela CÕri:tpanhia
Brasi1ia - DF
Vale do Rio Doce. (Cerca de 2.56ír tOneladas, no valor de
Fax: (061) 2247903
US$ 86.02 milhões, em 1990. ·
· ·
·
Senhor Senador,
3.
A
comitiva
esteve
também
no
pólo
de
desenvolviEm atendimento à solicitação -constante do Fax do dia
7 deste mês, tenho o prazer de transmitir, em anexo as infor- mento de Pudong, área adjacente a Shanghai onde se começa
mações que figuram eni relatório preparado nesta Embãixada a estabelecer ambicioso conjunto de atividades industriais e
sobre a visita de parlamentares do PRN à República Popular comerciais, com a colaboração de capitais e de tecnologia
da China, no perfõdo de 17 de maio a V de junho em curso, estrangeira. Os projetas desenvolvimentistas previstos para
Pudong representam uma das prioridades especiais das autorisob a chefia de Vossa Excelência.
2.- Desejo felicitá~lo, c também aos demais- membros dades governamentais chinesas para- a década de 90.
4. No dia 21 de maio, a delegação brasileira partiu para
da missão, pela iniciativa da v~agem a-estê país. A realização
da visita -se deu em momento particularmente oportuno no Cantão, maior cidade da China meridional e também imporcontexto do desenvolvimento das relações sino-brasileiras. Os ~ante centro comercial, que se beneficia da proximidade de
contactos realizados pela missão com as-autoridades chinesas Hong Kong. Além de abrigar a mais ativa feira internacional
foram de grande utilidade para o reforço do relacionamento chinesa, realizada anualmente e da qual já participaram granentre a classe política brasileira e os _dirigentes locais. Ao _ des empresas exportadoras do Brasil, Cantão hoje em dia
cumprir a tão inten-sa progtainaçao de visitas e contactos pre~ Vem registrando um aJ~o índice de desenvolvimento, em decorparada por seus anfitriões, com-eles mantendo diálogo fluido iéncl3 da política de reformas e de abertura ao exterior adotae aberto, os Senhores Parlamentares apartaram efetiva oontri~ da pelos dirigentes d-a china desde 1978~ Os parlamentares
buição para o aprimoramento_de nossos laços- com a República do PRN visitaram diversas instalações induStriais tantonesas;sobretudo no Distrito de Sh~nde~ que se dest-aca como grande_
Popular da China.
3._-- Desejo dizer a Vossà ExceiênCia do especi31 prazer concentração de empresas produtoras de bens de consumo
que tivemos, eu, minha mulher e meus colaboradores, em durável, tais como geladeiras, televisores e eletro domésticos
aqui receber a essa expi_"ess-iya delegação parlamentar. Peço~ variados.
5. A Comitiva efetuou também uma visita à "Zona Ecolhe transmitir meus mais cordiais cumprimentos à Senadora
Junia Marize e aos Deputados EuclidesMello, Maviael Caval- nómica especial" de Shenzhen, onde foram criadas a-s primeicanti, Antonio Geraldo Rodrigues, Ivan Burity, Aroldo Ce- ras empresas de capital misto associadas a investidos estrangeiros-. Para atrair as inversões externas, as autoridades chinedraz e Cleonâncio Fonseca. Permanecendo ao seu dispor, aproveito a oportUnidade sas concederam diversos benefícios fiscais e aduaneiros, tais
para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha per- como reduções de impostos, franquia de certas importações
feita estima e mais distinta consideração:-- Roberto Abdenur, e incentivos a exportações, como estímulo às novas firmas
implantadas em Shenzhen. Atualmente, a área de Shenzhen
Embaixador do Brasil em Pequim
destaca-se de_ forma particular como um dos mais dinâmicos
RELATÓRIO SOBRE A VISITA DA DELEGAÇÃO
pólos de desenvolvimento económico na China, contando com
PARLAMENTAR DO,PARTJDO DE RECONSTRúÇÃO importante aparte de capital externo -em especial, proceNACIONAL A REPUBLICA POPULAR
dente de Hong Kong - para financiar as atividades produDA CHINA EM MAIO DE 1991
tivas.
6. De Cantãq, ~a_comitiv_a brasileira partiu, em 26 de
Uma delegação de oito parlamentares do Partido de Remaio, para Xian, antiga capital imperial da China e famosa
construção Nacional (PRN) visitou a República Popular da
China no período de 17 de maio a 19 de junho do ano em por suas relíquias históricas. O grupo de parlamentares visitoucurso, a convite do Partido Comunista Chinês. Integraram ainda o célebre "exército" de figuras de terracotat que guarda
a delegação os Senadores Ney Marªnhão e Junia Marize, o túmulo do fundador da primeira dinastia unificada chinesa
(qin).
bem como os Deputados Federais Euclides Mello, Maviael
7. Em 28 de maio, os parlamentares do PRN chegaram
Cavalcanti, Antonio Geraldo Rodrigues, Ivan Burity, Aroldo
Cedraz e Cleonâncio Fonseca e o Assessor Parlamentar Peter a P_equim, onde mantiveram reuniões de trabalho com a Vic~
Yu Su Chung.
·
Mipist:ra do Departamento de Relações Internacionais do Co~
2. A comitiva brasileira iniciou a visít3"por Shanghai, rnité Central do Partido Comunista Chinê_s, Senhora Li Shuza maior cidade da China, com mais de 12 milhões de habitantes ~e_p., que, inclusive, gfereceu um jantar de boas-vindas aos
e que ainda hoje constitui mais importante centro económico- visitantes. A comitiva foi recebida em audiência por membros
comercial do país. Pelo porto de Shanghai transita mais da da Comissão de Relações Exteriores do Congresso Nacional
metade do comércio exterior da China, e a cidade representa dn Povo e do Ministério das Relações Económicas e Comerum grande pólo de difusão de atividades mercantis, servindo ciais Exteriores (MOFERT). O Vice-Ministro das Relações
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assinalou a importância de um estreitamento cada vez maior
Exteriores, Qi'Huaiyan, recepcionou igualmente os parlamendas relações entre o Brasil c a RPC. Sublinhou a existência
tares brasileiros, aos quais ofereceu uni jantar fothlãl.
de um Paralelismo entre os dois paíse"s na busca do desenvol8. O ponto alto da agenda de visitas do grupo brasileiro
vimento e nos esforços por alcançar níveis maís elevados de
foi a aüdiênciil que lhes Cõricedeu o Secretário-Geral do Parbem estar social. Teve palavras de elogio aos progressos alcantido Comunista Chinês, Jiang-zemin, que recebeu os parlaçados pelos dirigentes chineses no processo de modernin_ação
mentares do PRN por cerca de uma hora, acontecimento qUe
da nação. Teceu ainda considerações sobre os esforçoS que
pode ser qualifiCãdo de excepcioilal, por não estar incluído
vêm sendo feitos pelo governo brasileiro para iiromovú o
na programação regular de encontros de outro~_parlall_!entares
estrangeiros de passagem pela RPC. ·o dirigente chinês, no
-saneamento e a dinamização da economia. Falando em nome
da direção do PRN, disse esperar que em algum momento
diálogo com o Chefe da delegação, Senador Ney Maranhão,
futuro possa Jiang Zetilin visitar u- BraSil. O dirigente chinês,
dirigiU palavras muito poSitiVas ao. Brasil, do qual enalteceu
ao agradecer tais palavras, afirmou que espera ter a oportua projeção internacional e os progressos e as potencialidades
nidade de viajar a nosso País.
econômicas. Disse também do prazer com que recebia a niis12. A entrevista acima mencionada constitui um gesto
são do PRN, tendo em vista, em particular, a grata lembrança
de particular deferência para com o governo brasileiro, pois
com que recordam as autoridades chinesas a visitã. que fez
a este país o Presidente Collor, quando Governador de Ala- são extrema!Jlente !aras as instâncias em que o dirigente máxigoas. Referindo-se à viagem feita pelo Presidente chinês Yang mo da RPC rece_be delegações parlamentares estrangeiras.
Aliás, a acolhida dispensa à comitiva do PRN caracterizou-se
Shangkun ao Brasil no ano passado, afirmou que este háVia
por excepcional tratamento de cortesia, que inclui 'progra~
trazido de nosso: País a _melhor das impressões. Declarou tammação extensa, -contatos em nível elevado, hospedagem em
bém Jiang Zemin a satisfação do Partido ComuniSta Chinês
casas oficiaís, cOmo em Pequim, na residência Diaoyutai, recom as boas relações existentes com o PRN, ao qual fez vot<?s
servada a altos_ dignitários estrangeiros, e acompanhamento
de continuados êxitos no cenário político brasileiro.
9. O Secretário-Geral do PCC teceu ainda_çonstdera- por funcionário de posição importarite na hierarquia do PCC.
13. Recebi a delegação de parlamentares do PRN em
ções gerais sobre conjuntura chinesa. Ressaltou ser desejo
dos dirigentes nacionais contribuir para a marilitenção de um- Pequim, e acompanhei-os em muitos de seus encontros com
ambiente de paz intemacionã.l, a fim de poder consagrar esfor- as autoridades locais. Designei ainda diplomatas e outro-s funços em prol do desevnvolvimento económico. Referindo-se - cionários da Embaixada para prestar~Jhes toda a assistência
ao plano doméstico chinês, sublinhou que, para a conSecução - necessária, e ofereci na sede da Missão recepção em sua homedo objetivo de crescimento económico,_ torna-se necesssária nagem no dia 31 de maio.
a instauração de um clima de estabilidade política. Destacou
14. A delegação parlamentar brasileira partiu deSta caque a escolha do povo chinês por um sistema socialista de pital, de regresso ao Brasil, no dia 19 de junho.
governo não implica em tentar impor esse modelo social a
Avaliação da Visita
outros países, que devem manter suas estruturas políticas de
acordo com suas próprias necessidades e características nacio15. A viagem da, delegação parlamentar do PRN nais. Jiang Zemin observou que nas primeiias décadas de a primeira que o partido efetuou ·a este pafs - foi de gniflde
existência da República Popular fora seguido um modelo com utilidade para o reforço das relações entre o Brasil e a Çhina.
base em sistema centralizado, mas ressaltou que, a partir de Realizou-se ela em mOmento particularmente adequado: exa1979, as autoridades procuraram estabelecer um novo tipo tamente um ano após a visita que havia feifO ao Brasil, em
de economia, a ·chamada "economia planificada mercantil so- maio de 90, o Presidente da República chinesa, Yang Shangcialista", em que se abrem consideráveis-espaços à introdução kun, e apenas dois meses_ antes da ocorrência de um novo
de mecanismos de mercado. Disse ser particularmente difícil capítulo importante do diálogo político entre as duas nações,
organizar a vida institucional em país tão grande como a Chiria, com a vinda do Chanceler Francisco Rezek a Pequim, -em
que congrega 22% da população mundial, mas conta com agosto próximo. A viagem foi propícia, também, pol"haver-se
apenas 7% das terras aráveis. Insistiu em qüe -o emprego dado Jogo após a realização, em Brasília, ·de três importantes
de novas tecnologias e a ênfase na educação constituem priori- reuniões sino-brasileiras, ·as das ComiSsões Mistas cultural,
dades governamentais inelutáveis. Disseo~ ãinda, que muitas científico-teCnológica e econóínicó~comercial, e quando se
vezes no Ocidente se fazem interpretações errôneas sobre_ presta a vir à RPC, já iib mês'de julho, à frente de comitiva
a realidade chinesa. Citou de forma Oblíqua os acontecimen-toS empresarial, também o novo MiniStro da Infra-Estrutura, Dr.
de junho de 1989, e buscou tecer um paralelo entre a realidade João Santana.
transmitida pela imprensa de informação e a realidade dos
16. A presença da delegação em Pequim e outras cidafatos vividos. Disse COnsiderar que os países em desenvol- des chinesas ao final do mês de maio foi, asSim.~ rinii10 ·oporvimento encontram-se em posição de desvantagem junto aos tuna, pois propiciou a oCãSião de :rilais uin contato de_ alto
grandes órgãos internacionais de informaÇão.
nível entre os dois países no pieCiso ril.Omerito- em que se
·
10. Ao fim da conversa, Jiang Zemin pediu ao Senador vão dando novos passos para o reforço e dinamização das
Ney Maranhão que fizesse chegar ao Senhor Presidente da relações bilaterais.
17. A intensificação dos cantatas entre parfidos polítiRepública, além dos cumprimentos de Yang Shangkun, também suas mais cnrdiais saudações pessoais, acompanhadas cos brasileiros e as autoridades chinesas é de especial signifide convite para que visite novamente este país, agora como cado para as relações bilaterais, pois cria- ta-rtes p-rofundas
na tessitura das relações bilaterais, no plano das ligações entre
Chefe de Estado brasileiro.
11. O Senador Ney Maranhão, de sua parte, ao agrade- classe política brasileira e o PCC, que é a entidade que dirige
a Vida da nação chinesa. A existênciã desse diálogo franCo
cer a gentileza da
acolhida, teve expresSõeS- de apreço pelas realizações alcan- e aberto - agora em muito reforçado pela visita da numerosa
çadas pela China em seus esforços de desenvolvimento, e e expressiva delegação do PRN--- é fato- auspicioSO-, qúe
I
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contrib_ui para o melhor conhecimento recíproco entre os dois
países, e permite aos representantes do povo brasileiro uma

apreciação direta e objetiva das complexas realidades chinesas. Para esta Embaixada, é motivo de especial satisfação
aqui receber a numerosas visitas de delegações parlamentares,
como esta do PRN e tantas outras antes também realizadas.

18. A delegação do PRN mostrou, ao. longo de toda
sua estada neste país, acentuado interesse pelos problemas
chineses, tanto os-de ordem soda! e económica; quanto os
de natureza política. A delegação_ soube manter, com seus
anfitriões, diálogo fluído e desinibi_d_o~ n.o qual não faltaram
perguntas e obsei1Vaçóes sobre aspectos momentosos__da pre-
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namento com o Brasil, e bem exprime o propósito das_ lideranças chinesas de ver esse relacionamento intensificado e enriquecido durante o mandato do Presidente Collor. Por haver
realizado visita a este país quanâo Governador de Álagoas,
é o Senhor Presidente da República objeto de_ especial consideração por parte dos dirigentes locais - consideração que fize:
ram estes últimos_ questão de demonstrar com a tão cordial
_
recepção outorgada à missão do PRN.
23. A vinda à RPC da comitiva parlamentar do PRN
foi, em suma, de acentuada utilidade para o desenvolvimento
das_ relações entre os dOis países._ A missão chefiada pelo
Senador Ney Maranhão, ao cumprir com denodo, ao longo
de quase duas semanas, exaustiva programação de visitas,
cantatas e reuniões de trabalho, apartou muito positiva contribuição às relações do Brasil com a RPC.
Roberto Abdenur, Embaixador do Brasil em Pequim.
Sr. Presidente, encaminho à Mesa este nosso trabalho.
Outrossim, lembro, desta tribuna, que, às vezes, há má vontade e má-fé por parte de alguns órgãos da imprensa nacional.
A revista Veja declarou, numa de suas seçóes, que essa viagem
de parlamentares à China seria apenas uma viagem de ·reCreio.
Como gosto de matar a cobra e mostrar Opau, vou encaminhar
ao Sr. Direior da revista Veja esse relatório da nossa Embaixada na China e o do nosso trabalho, representando nosso
País. Recomendo a S. S• que tenha sempre mUito cuidado
quando se tratar de assunto do interesSe do País e não tente
achincalhar com o Congresso Nacional, como tentou fazer
em relação a essa delegação que tão bem representou o nosso
País naquele grande país irmão.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

sente conjuntura chinesa, como o da crise da Praça da Paz
Celestial. Es_sa atitude de abertura ao diálogo por parte dos
visitantes brasileiros foi apreciada por seus interlocutores chineses, e contribuiu para o estabelecimento, com todos eles,
de um relacionamento que, sem deixar de ser extremamente
amistoso, foi sempre franco e vívido.
19. A missão do PRN foi distinguida com acolhida particularmente calorosa. A programação preparada--:- com a visita a múltiplas cidades, como Shanghai, C3nfifo, Shenzhen
e Xian, além de Pequim - foi mais extenSa e demorada
do que o normal. A delegação- foi recebida em Shanghai e
acompanhada ao longo de todas as duas semanas de viagem
pelo Secretário-Ge-ral do Departamento Internacional do
PCC, Li Beihai (este é funcioriário de nível elevado, que
de ordinário se limita a receber visitantes estrangeiros para
reunião de trabalho e jantar social, quando da passagem por
Pequim). Na capital do pafs, a missão foi alojada em casa
de hóspedes oficial, só utilizada em casos de visitantes a que
se deseja dar atenções especiais. Foi particularmente intensa
a programação de cantatas: ademais das sessões de trabalho
(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEY
com os anfitriões mais imediatos, isto é, a Vice-Ministra e
. MARANHÃO EM SEU DISCURSO.)
outros altos funcioilárlOs do Departamento Internacional do
ASSUNTOS
DE DESTAQUE DA VIAGEM
PCC, teve a delegação entrevistas com dirigentes do Congresso Nacional do Povo, Ministério do Comércio Exterior
- 01 - No PaláCio dos Pioneiros também existem cursos
(MOFERT) e Chancelaria. Diversos almoços e jantares sole- de computadores para crianças acima de 6 anos - 1"' curso
nes foram ofereci<. os aos visitantes, inclusive pelo Vice-Chan- da China.
celer Qi Huaiyan.
_
02 - Possibilidades de um projeto para montar uma
20. O mome~1to cu~minante da visita·, Como acima assi- indústria de bicicletas no Brasil.
nalado, foi a audiência cc.mcedida ~ missão pelo Secretário03 -Matérias-primas de açúcar para Guanzhou.
Geral do PCC, Jiang Zc ..1m, que é hoje a mais alta· autoridade
04 -Açúcar refinado para Shangai e Xi'An. Todos os
da hierarquia chinesa. Em conversa que se estendeu por umà estados ou Províncias da China são independentes e autóhora, teve o dirigente riláXimo chinêS palaVras extremamente nomos.
___ _
positivas em relação ao Brasil. Dirigiu ele, iguainl.eOte, expres05 -Projeto de Pesca para o Brasil.
sões de especial consideração e·amizade ao Presidente FemaJ?.06- A China vai construir um porto maior para receber
do Collor. Em atenção ao interesse antes demonstrado pela navios de grande porte e para facilitar a importaçãõ e expordelegação visitante por melhor informar-se de múltiplos aspec- tação de petróleo e minério.
tos da atualidade chinesa, não deixou Jiang Zemin de elaborar,
07 - O Uder máximo do Governo Chinês, Sr. Jiang
durante a conversa, sobre variados temas de ordem interna. Zemin, Virá à Ainérka Latina em setembro próximo.
Discorreu longamente sobre as políticas de desenvolvimento
08 - A Embaixada do Brasil em Pequim manifestou
económico no país, e referiu-se a aspectos de sua vida política o interesse_ da China em investir na abertura de minas de
no passado recente.
ferro e cromo no BrasiL
21. Como acima rei.: f~do, 110 encontro com Jiang Zemin
09 - Relatório do Embaixador do Brasil em Pequim
pôde o Chefe da Delegação brasileira, Senador Ney Mara- sobre a visita dos parlamentares do PRN à República Popular
nhão, expressar o interesse da Nação brasileira pelo reforço ·da China.
de suas relações com a China. Declarou também o senador,
CHEFE DO PARTIDO CHINêS ENCONTRA
em nome do PRN, que o alto dirigente chinês seria muito
VISITANTES BRASILEIROS
bem vinào ao Brasil, se em algum momento oportuno puder
Pequim, 30 de maio (Agência !"ova China)- Ji~ng Zeviajar a nosso País.
22. A audiência com Jiang Zemjn -cõnstitUi~: gesto d~ min, Secretário-Geral do -comitê Central do Partido Chinês,
especial deferência para com a missão do PRN. O fato indica - en-trevistou-se hóje com uma delegação do Partido de ReConsa importância atribuída pelas autoridades chinesas ao relacio- trução Nacional Brasileiro liderada por Ney Maranhão.
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Maranhão é membro do Comitê Executivo Nacional do
Partido e líder partidário no Se_nac:lo brasileiro. __ __ _. _ _- _
Segundo um funcionário chinês presente ao encontro,
Jiang expressou calorosa boas_-yi~das aos visitant_es. _ __
_.. _,
Jiang disse que, embora, dtstantes entre st ·geografica-

mente, a China e o Brasil são nações em desenvolvimento
e têm um passado comum. Além disso, acrescentou que ainbos
os países anseiam agora por uma conjuntura internacional
de paz para permitir-lhes expandir suas respectivas economias.

"Pela prática, sabemos que a economia de um país não
pode se desenvolver de forma fluida sem uma_situação política
estável", declarou Jiang. "Compreendemos que todas as na~
ções defrontam-se com circunstâncias diversas e que o sistema
social escolhido por cada nação deve ser determinado por
seu povo, segundo suas próprias caracterfticas", acrescentou.
O Secretário-Geral obsevou que ó Pi"éSidente brasileiro
Fernando Collor de Mello visitou a Chinà em 1987, quando
ainda era governador estadual e que o Presidente chinês-Yang
Shangkun visitara o Brasil no ano passado. Assim prosseguiu,
as relações amistosas_ entre as duas naçõ~s ~ontinuam a 9-_esep.~
volver-se de forma regular.
__
Jiang informou os visitantes ~obre a fiolítica de reforma
e de abertura da China, bem como o sobre o seu 9esenvolvimento rural. Segundo_ Jiang, o fato de a China tef s_olucio~
nado o problema de alimentar e vestir ~ais ~e 1_,1 bilhão
de pessoas- representa uma contribuiç~_o__ para o bem estar
do mundo.

cbinese party chief
beijing,

eay
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_purante o encontro, que durou uma hora, Maranhão
expressOú -seu contentamento éih chefiar a delegação do partido governamental nessa visita à Cp.ina, que, acrescentou,
causou-lhe uma profunda impressão.
~., ·M~r,anhã~ observou- que· a população da Chín-a'com IDais
de 1, 1 bilhão de pessoas está realizando milagres para tirar
o país da pobreza.
Nas palavras de Maranhão, o Presidente brasileiro Collor
atribui grande importância aos vínculos amistosos entre-o B;ra~
sil e a China.
O Brasil deve fortalecer seus laço_s com a China às vésperas do século XXI, prosseguiu Maranhão.
Jiang solicitoU que Maranhão tranSmitisse suãs melhores
saudações, bem como as do Presidente Yang Shangkun, ao
Presidente Collor.
Presidente COuor e d~
Maranhão, falando em nome _
Partido de Reconstrução Nacional, convidou Jiang a visitar
o Brasil. O Líder brasileiro disse acreditar que a visita s~r:yirá
. para estimular as relações amiStOsas e intensas ~ntre as duas
nações.
Jiang expressou seus_ sinceros agradecimentos pelo convite.
Desde sua chegada à China no dia 17 de maio, os visitantes
brasileiros estiveram em Shanghai, Guangzhou, Shezhen e
Xi'an. O prograt:na da visita terininal'á nO dia lÇ> de junho.

dõ

aeets bra~illan visltors

30 (~inhua) -

jiang ZCHin, general secre.tan of

tbe chinese ~~unist party central committee, &ct hcre today with
a delegation of the brazilian national raconstr,ction party ied by
ney 1aranhao.
~aranhao is a eemt~r of th~ ·party na ti anal executiva committee
and Party lcader in thc brar.i I ian sena te.
according to a chlncse official prcscnt at the meoting, jiang
Citended a 11ano ~~<J!co>c .tQ thc gucsts.
·
jiang said that although china and brazil are far distant from
each other geographically, both are dcveloping nations and have a
siailar past. in addition, he said, both countrics now hope for a
peaoeful international envi~n~cnt to enable thém to upgrade their
respective econ~ies.
"froc long-term practice, we know that the economy of a country
cannot develop smoothll' withcut a stable politica! situation,"
said Jiang. "we understand that a!! nations are faccd with
differ-ent circu•star.ces, and the social system a nation chooses
should be decíded by i ts pecp!e, according to ils own
ci rcuas lances ," he addé.>d.
the general secretary noted that brazilian president fernando
col!or de mello visited china in i987 while he served as a state
governar, and that chincse president yang shangklln visited _brazil
last year. thus, he said, friend])· relations hetwcen the two
nations and the two parties continue to. grow smoothly.
jíang briefed the guests on china' s reform and oponing, as well
on rural economic development. according to jiang, the fact that
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china has so!ved the problem of feeding and clothing its more than
1.1 billion people is a contribution to the well-being of the
wor!d.
during the hour-long meeting, maranhao expresse<! his delight in
heading the delegation of the ru.ling party on their tour of china,
which, he added, has left them with a deep impression.
earanhao noted that china' s over 1.1 bii!ion people are
creating wonders in ridding the country of poverty.
according to maranhao, brazilian president collor attaches
great i•portance to friendly tics betwccn bra1.i I a:nd china.
brazil should further strengthen i ts ties wi th china as the

21st century approaches, maranhao added.
· jiang asked maranhao to convey his best regards, along wi th
those of president yang shangkun, to president collor.
•aranhao, speaklng on behalf of president collor and the
national reconstruction p'àrty, invited jiang to visit brazil. the
brazilian leader expressed h is belief that a vis i t would serve to
further strengthen the friendly and close relations bet..,.;n the
t110 na ti ons..
jiang e~pressed hls sincere gratitude for the invi tation.
since their arrivat· in china on eay 17, the braz.ilian guests
have toured shanghai, guangz.hou, shenzhen and xi'an. their tour is
scheduled to end on june 1. enditem
Componentes da Delegação:
Gabinete do Senador Ney Maranhão
1. Senador Ney Maranhão -Chefiando-a
Vice-Líder do Governo
2.. Senadora J únia Marise.
RELATÓRIO.
3. Deputados: Euclydes Mello- Maviel Cavalcanti VIAGEM À REPÚBLICA POPULAR DA CHINA
Antônio Geraldo Rodrigues_- Ivan Burity- Aroldo _Cedraz
DA DELEGAÇÃO DO PRN
- Cleonâncio Fonseca.
CHEFIADA PELO SENADOR NEY MARANHÃO,
4. Assessorando-os: Peté-r Yu Sun Chung.
NO PERÍODO DE 17 DE MAIO
_ O Senador Ney Maranhão, chefiando grupo empresarial,
A !• DE JUNHO DE 1991
visitou Formosa, onde contactou representante do Governo
de Taiwan e empreSários da Ilha. É autor de um projeto
Brasília, junho de 1991
de regulamentação do art. 172 da Constituição que tenta trazer
Apresentação
capital estrangeiro, principalmente para as micras, pequenas
O presente relatório descreve, detalhadamente, a visita e médias empresas. Essa visita e seu projeto de regulamende parlamentares do PRN à República Popular da China, tação do capital estrangeiro repercutiram na República da
no período de 17 de maio a 19 de junho, sob a chefia do China que, através de sua Embaixada, em Brasília, convidou
o Senador Ney Marap.hão para, junto com uma delegação
Senador Ney Maranhão.
A Comitiva composta dos Senadores Ney Maranhão, Jú- de parlamentares do PRN, visitar a China Continental.
- Dezessete de maio
nia Marise e dos Deputados Euclydes Mello, Maviel Çavalcanti, Antônio Geraldo Rodrigues, Ivan Burity, Aroldo Ce- _
Çhegada a Shangai, primeira etapa da vi~ge:m, às 18:30.
draz e Cleonãncio Fonseca,- Qesenvolveu intensa programação
No dia 17 de maio, no aeroporto de Shangai, fomos recede visitas aos maiores centros urbanos e pólos de desenvol- bidos pelos senhores: Li Beihai, Secretário~Geral do CPC
vimento daquele País.
de Relações Internacionais; Pan Ming Tao, intérprete oficial,
O ponto alto da agenda de visitas do grupo brasileiro Subchefe da Divisão do CPC de Relações Internacionais; Tan
foi a audiência que lhes concedeu o Secretário-Geral do Par- Genfa, Vice-Chefe da Divisão de Assuntos das Relações Extetido ComuniSta, Jiang Zemin, que recebeu os parlamentares riores do Município de Shangai; Zhao An Nen, Cerimonial
do PRN por cerca de uma hora, acontecimento que pode de Divisão dos Assuntos das Relações Exteriores do Município
ser qualificado de excepcional, por não estar incluído na pro- de Shangai.
.
gramação regular de encontros de outros parlamentares esHospedamo-nos no Xi Giao House, em Shangai.
trangeiros.
_
Ao sermos recebidos no aeroporto, o Sr. Li Beiahi disse
No relatório são descritas as relações e a evolução do que a Revolução na China resolveu ou está resolvendo quatro
comércio bilateral entre os dois Países.
problemas fundamentais:
Por último, a Delegação apresenta sugestões concretas
1. Alimentação do povo;
2. Vestimenta do povo;
para a melhoria do intercâmbio científico e tecnológico, bem
3_ Moradia_;
como o comercial entre as duas nações amigas.
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Transporte.

18 de maio, pela manhã.

Visitamos a Univetsidade, onde fomos recebidos pelos
professores Wa Duo, secretário do Partido, e Fang Hu Shi.
A Universidade foi cr!ada em 1951, logo após a fundação
da República Popular da China: Está subordinada à Comissão _
NaCional de Educação. Quando de sua criação, havia 330
funcionários e professores e, mais ou menos 1.000 alunos._
Após 40 anos, são agora, 14.000~alunos, 4.600 docentes e
funcionários. Destes, mais de 800 são aposentâCrõ·s: A ürííver~-
sidade tem uma área de 60 hectares. Tem o nome õiicial
de Universidade dos Jardins. Ministra-22 Cursos, sendo 11
técnicos e 11 de ciênciãs -sociais. PossUi Um fitstituto · cofif
mais ou menos 1.000 alunos. Df:stes, 7 mil são UiternoS._ Há
cursos intensivos e por correspondência para adultos.- Os professores são treinados para gerir tanto o curso superior, quanto
o de nível médio. Sua biblioteca é de 2 milhões e 600 mil
livros, sendo a terceira da cidade. Possui urtia editora e uma
gráfica. O sistema de educação na China desde o pré-primário
à Universidade é integrado. Há uma ~scpla _que é_ !TI~ tida·
com o apoio da iniciativa privada (Empresas do Polo Pe_tro_qufmico). Noventa por cento das verbas para a educação são
provenientes do GoVerho. Há na Universidade uma fábrica
de instrumentos de ensi.no. Atualmente _rriã.ntéhl l_QO bolsistas
estrangeiros, de mais de 20 países. As Uniy_ef$idades são ,d_e
responsabilidade do Governo_ Ceritf_al. Dezo1!9 por c~ntó do_ ·
orçamento federal são- para a educação ·em geral. Noventa
e sete por cento das crianças em idade escçlar freqüentam
a escola e 30% terminam O Segundo grau. O PC chinês _tem
o papel de direção das Universidades. Mais oito partiaos democráticos participam e ·coopetátn com o·Pc e suas decisões.
No geral, há 18,6% de analfabetos no país. A Universidade
se dedica à pesquisa básica. A Biblioteca tem também 5 mil
periódicos dos quais 3/5 são tecnológicos. Possui um bom
laboratório de línguas e um audivisual.
Impressionam o número e o estado das bicicletas. O salário mínimo está em torno de 30 d_ólares. Uma biciCleta custa
mais ou menos 30 dólares_. Um automQv~l SaQ.tana custa mais
ou menos 30.000 dólares.
Cada aluno formado trâbalha obrigaiàri~menté ·pe:;r seiS
anos, no mínimo, para a própria Universidade.
18 de maio - à tarde.
Visita à Nova Pudong
A Zona Especial foi inaugurada em 18-10-90.
O Diretor Huang nos dirigiu a palavra. Disse qué na
Zona Especial, tinham-se quatro metas prioritáiiãS: aJ tornar
Shangai o major centro financeirO do país; b) abrir 20 bancos,
sendo 9 nacionais e 11 estrangeiros; c) conseguir á entrada
no país de bilhões de dólares; d) construir Sh_opping Center
International do DiSli"itO"PUdong, e um aeroporto internacional.
A Zona recebe 50 come_r_ciantes e:strangeiros por dia. Cérito e oitenta e oito cartas de inte:nçóes_ já foram. 3s_sinadas
para instalação na Zona Especial. Cem acordos CoriierciãiS
já foram celebrados no valor de 300 milhões de dólares. O
imposto sobre o capital estrangeiro é inuito baixo. _Para aifhgíf
a Terceira Prioridade, abriram-se três subzonas, de livre comércio, exportações industriaiS e a sub.~ona coQlerc_ial-económico-financeira. Três companhias administram as Subzonas.
Cada uma conta com o capital estrangeiro no montante de
80 milhões de dólares. O capital de giro de cada uma é de
200 milhões de dólares. A Quarta Prioridade é a implantação
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de fábricas. As telecomunicações estão sendo aviadas. Para
a implantação de obras precisam investir 5 bilhões de dólares.
Parte dos recursos serão do Gov~rno Central. A outra parte
será captada do Governo de Shangai. Outra parte virá dos
recursos externo-s.
Querem acabar com 1 milhão de fogões de carvãao nos
pr6ximos 4 anos e substituí-los pelos a gás. Planeja-se construir
mais um p·orto e um aeroporto. Vê-se que precisam de mais
abertura para conseguir a transferência de alta tecnologia.
A Zona Espe'cial ocupa uma superfície de 350 quilómetros
quadrados. Vão reurbanizar 30 km2 da Velha Cidade em 5
anos. Já possuem leis que asseguram a entrada do capital
estrangeiro. Das empresas estatais, 10% são deficitárias. Noventa por cento têm um crescimento de 10% ao ano, enquanto
as empresas de capital misto crescem 60 por cento.
A China conta com a maior reserva de carvão do mundo,
e· com boas reservas de petróleo.
- Já investiram em Pudong uni total de 5 bilhões de dólares.
A _!Detade deste investimento vem do capital estrangeiro. Dos
bancos externos, 2 são americanos, 2 ]11poneses e 2 franceses.
O Centro Comercial Internacional, tem área de 408 mil metros
quadrados. 36 projetes já estão aprovados. Outros 73 estão
a catl_linho de aprovação. A Zona de Exportação Oinzton
V?-i instalar mais de 100 unidades de alta tecnoligia e qu
i4ade industriais pcira- a exportação financiada pelo capital
estrangeiro, central e local.
18 de maio, às 8:30.
Visita ao Palácio dos PioneirOs. É uma escola. Nela o
Partido Comunista forma crianças de_ 4 a_16 anos em todas
as artes: música, desenho, escultura, dança, teatro, ciências
biológicas e exatas. Freqüentando o Curso, as crianças juram
fidelidade ao socialismo. O trabalho impressiona pela amplitude e dedicaç-ão d.os professores. A disciplina e a humildade
dos jovens e talentpsos aprendizes causaram-nos admiração.
A Escola foi fundada pela Madame S_un Yat-Sen e pela senhora Suong Ching Ling, em junho de 1953, em Shangi. Faz
intercâmbio com crianças de outros países e, de vez em quando, tais artistas excursionam, viajam para os Estados Unidos,
Japão, Korea do Norte e outros países. Nela existe o primeiro
curso de computador para crianças acima de 6 anos.

À noite, a-delegação foi assistir a um show de acrobacia.
20 de maio - pela manhã.
Visita ao Complexo Siderúrgico de Baoshan.
O complexo tem· 32 mil operários. Iniciado em 1970,
levou 13 anos para entrar em funcionamento. A primeira
fase aconteceu de 1978 a 1985. Sua capacidade de produção
é de 6 milhões e 500 mil toneladas/ano de aço. Após a primeira
fase, já atingiram 4 milhões de toneladas/ano. O principal
produto são tubos de aço sem costura, com 500 mil toneladas/ano. A produção de aço laminado e fino é de 2 milhões
de toneladas/ano. Produzem, ainda, 4 milhões de toneladas/
ano de pranchas a quente. Os produtos são utilizados nos
setores da indústria automobi1ística, petrolífera, eletrónica e
naval.

P~-r sua q~a:lidade, 'os prÓd~toS São aceiióS.. ifltéffl.ã"cionalmente, qualidade re.conhecida por atender a 9 dos lZ ítens
exigidqs:
._
- • os equipamentos são modei:rios e<_automatiZ.ados;
• tem fornos giratórios de 300 toneladas;
• tem mais de 400 computadores para o sistema de controle;
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• a fábrica fica na periferia de Shangai. UtiliZam filO
dos recursos para a proteção do meio ambiente_~_ O aproveitamento da energia é alto;
• tem centros de água, eletricidade e gás;
• conta com boas condições de transporte, sendo 80%
por via fluvial;
• introduziram tecnologia avançada do exterior.
No inJcio, foram 90% de tecnologia importada, graças
às reformas económicas e abertura política. Como a defasagem
no setor é de 20 anos, continuam importando tecnologia e
tentand_o a transferência e a: adaptação delac;.
Na segunda fase do complexo começaram a usar equipamentos nacionalizados. Para a- terceira etapa querem atingir
a produção de 10 milhões de toneladas/ano, com recursos
próprios. Os resultados económicos, para os próximOs 10-anos,
vão atingir 60 bilhõe_s de yens/ano mais ou menos 10 bilhões
de dólares. Inversão total das duas primeiras fases que foram
de 320 bilhões de yens.
No ano passado, o lucro bruto atingiu 2 bilhões de yens
e 4 milhões de toneladas. As matérias-primas -são minérios
de ferro P.: carvão. O minériO proVenierite do Brasil representa
40%; e da Austrália, 40%. Seus técnicos vêm-ao-Brasil freqüentemente:Imporülm do Brasn-6-milhões de toneladas/ano.
Os guindastes levantam 50 toneladas: O rio tem 35 quilómetros de largura. Se chama: rio Yan Qsé. O cais é só para
minério.
Um engenheiro ganha o dobro dos 70% dos funcionários
do nível médio, cujo salário é de 60 dólares, que já é o dobro
do salário mínimo de mais ou menos 30 dólares.
O home é aposentado aos 60 anos e a mulher entre 50
e 55, a depender do tipo de trabalho. O engenheiro habita
um apartamento de 20 metros quadrados, sem incluir sanitário
e corredor. Paga 5% do salário pelo aluguel.
20 de maio - pela tarde
1

Visita à Fazenda COietiVS: Feng Pang
São 18 aldeias com 147 grupos de aldeãos e uma população de 27 mil pessoas._ Destas, 14 mil estão na mão-de-ubra.
A Fazenda Coletiva tem 30 mil hectares. Dois por cento
da mão-de_-_obra se dedicam às atívídades auxiliares. São 104
oficinas.
O território chinês é maior que o do BraSif em 1 milhão
de quilómetros quadrados. Sua área agricultável chega ao
máximo a 18%. Destes, 11% estão plantados. Isto significa
que 7% da área do globo estão plantados e que 24% da
humanidade estão alimentados. Uma idéia comparativa: o
camponês brasileiro vive em 5 hectares de terra, passando
fome. o chinês vive cOm 15 pessOas dentrO de 1 n:ectafe. Que
segredo é este? O grande segredo da reform~ ?grária Chinesa
é que o camponês não vai para a cídade. Ali ele planta, ali
ele colhe e ali mesmo tem pequenas fábricas industriais que
ocupam seu tempo todo no me-smo local.
20 de maio ~ à noite
Jantar oferecido pelo _membro permam:nte do Partido
Com1fiiista da Províncía
Shangai, Sr. W~ngLí=Piilge pelo
Vice-Díretor -de Assunt()S Exteriores do MunicípiO- de Shangai, Sr. Gao Sen, ·quando houve debate.
21 de maio - manhã.
Visíülmos O Jardim Yu e embarcamos para Gtianzaou.
Dia 21 de maio - à tarde
o 90% da população são agricultores.
o A renda per capita foi de 1.360 yens.
A renda por cada mão-de-obra é de 2.360 yens.

ae
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• Produção de grãos: 10 mil toneladas, em 1990 (arroz
e trigo). Vinte e cinco por cento da produção foi vendida
ao Estado.
• A pecuária é constituída de asnos, suínos e ovinos.
Há indústrias pequenas de móveis. uma escola secundária,
8 primárias e 1 hospital. Todos têm assistência médica gratuita.
Os avanços econômicos aconteceram depois da abertura
política. A produção de grãos é de 11 toneladas por hectare.
A de verdura é de 76 toneladas por hectare. Usam 1 tonelada
e meia de adubo e 7 toneladas e meia de calcário por hectare.
Empregam adubos químicos e defensivos.
O Estado fornece subsídios à cultura de grãos e verdura.
São 23 culturas de grãos por ano. E de verdura acontecem
até 6 safras/ano.
Investem 2 milhões de yens em educação e saúde por
ano. O lucro anual é de 30 milhões de yens. 17 milhões foram
eilti"egues ao Estado e 13 milhões ficaram na vila. A produção
e -:a comercialização são cooperativistas. São gastos 2 -inílhões
de yens com assistência técnica:
- Em Guangzhon fomos á fábrica de doces de bombons.
É uma fábrica estatal e 1.600 funcionádos, com uma superfície
de 28 mil metros quadrados. Antes, existiam na cidade pequenas fabriquetas de bombons que foram reunidas e formaram
essa fábrica. Seu capital ativo é de 23 milhões de yens. Com
os- investimentos da Finlândia, o capilal será de 40 milhões
de yens. Os produtores têm condições de competir no mercado
internacio-nal. A produção anual é de 11 mil toneladas. O
lucro anual é de 3 milhões de Rimimbis.
21 de maio - à noite
A delegação foi recebida pelo Sr. Liang Yong Quan,
Vice-Chefe da Seção das Relações Exteriores da Província
de Guandon e pelo Vice~Chefe da Divisão de Guarnzhou,
Sr. Du Hong Sui.
Um jantar foi oferecido pelo Sr. Fangbau, membro permanente do P~artido na Província de Guangdon, pelo Vice-Diretor das Relações Exteriores de Bangdong, Sr. Shian Tzi
Hsin, e pelo Vice-Diretor da Área de Produtos Aquáticos
da Província de Guangdon, Sr. Daiy Yong Ren, quando se
debateu sobre pesca.
22 de maio - pela manhã
-Visitamos uma fábrica de confecções Xian Hing de_ Panyu,
da Província de Guandzhou. Está instalada na Vila Panyu,
Província de Guandzhou. Foi inaugurada em 1965 e já tem
uma companhia de importação e exportação de têxtil e uma
companhia nacional que importa e exporta seda. Possui 6
indústrias e 2 companhias. A produção de seda e poliéster
para confecção feminina é exclu"Siva e exporta-se para a alta
costura. A exportação começou em 1987. Há mais de 3 mil
operários. Exportam~se aproximadamente 7 milhões de dólares por ano. O salário é de 400 yens (80 dólares). Mas há
outros benefícios, como ganho por produtividade, direito à
educação, à diversão, assistência médica e hospitalar, remédios. O capílal de giro é de T milhão e 800 mil dólares. Os
juros--do Banco da China é de 0,08% ao mês.
Às 10h20min, fomos à Usina de Açúcar, que se chama
Mishan Sugar.
__ A Usina de Mishan fica nunta·zoná muito rica, corri agricultura e fruticultura muito desenvolvidas e também a pisCicultura. Foi implantada em 1982 com o apoio do Governo Distrital. Em 1984 e 1985, fizeram-se ampliações, e, em 19"85, a
produção diária de açúcar foi de 600 a 700 toneladas, com
um beneficiamento de 6 mil toneladas/dia. Possui uma usina
de álcool com capacidade para 55 toneladas/ano. Implantaram
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uma fábrica de_ vinagre com a capacidade de 5 toneladas/ano.
São 1.900 operários. Beneficiam aÇúcar brutõlmpo~tado ea cana proveniente de outros lugares do país. De uma tonelada
de cana tiram 110 quilos de sacarose. O cOnSum.o-ae-õagaço
é de 800 toneladas/dia. O álcool é produzido dos subprodutos.

Utilizam o resto do carvão consumido para_ a produção de
energia e de cimento.
22 de maio - à tarde
Saída para Shenzhen
22 de maio - à noite
Jantar oferecido pelo Sr. Zhang Zhong Lin, pelo Sr.
Zhang Quian Quang, Vice-Diretor do Departamento de Agricultura e pelo Sr. Li Quing Sen, Vice-Diretor de Promoções
e Investimentos. Z.h.ang Zhong LiD: ~--membro permanente

do Partid_Q_no Mu!_licípio de Shenzhen. Ao jantar_seguiram.:s~
debates que versaram sobre diversos ass.untos: turismo, h9téis_,
centro financeiro, construções e indústrias, comércios e tranding, agricultura, etc.
23 de maio - à noite
Shenzhen está fazendo dez anos de existencia. São 10
anos de desenvolvimento e abertura. É uma cidade rilodema
e avançada, com 60 _quilómetros quadrados, coD.stituída de
8 distritos industrfais, portO, aeroporto) ruas pavimentadas,
comunicação, toda a infra-estrutura para um bom ambiente
para atrair investimentos. Em 1989, assinou mais de 6.890
contratos com trinta países-. Possui mais de 32 mil empresas
estrangeiras e 3.900 n8.CionãiS---: Os inves(imentos éstrangeiros
já chegaram a 2 bilhões e 700 milhões de dólares, até 1989.
E 1n do valor total dos investinientos do exterior em todo
o país. Em 1989, o valor total da produção interna ~era de
1 bilhão e 800 milhõ.esde dólares e_a produção industrial
era de quase 20 bilhões de dólares. A exportação chegou
a 2 bilhões e 170 milhões de dólare~ .. Çomparando com 10
anos atrás, cresceu anualmente a uma média de 47%, 69,2%
e 72,5%. É a segunda exportação do pafs.
~
Shenzhen é uma zona especial de exportação, com uma
área de 366 quilómetros quadrados. Sesse_nta e cinco porcento
desta área estão sendo construídos com investimentos de três
capitais da China, isto é: capital do Governo Central, Distrital
e Municipal, e com investimento do Japão, de Hong Kong
e Formosa. Seus produtos gozam de alta reputação, tanto
na China, como no-estrangeiro pela alta qualidade e preços
razoáveis e bons.
"O desenvolvimento e a experiência de Shenzh~n provãram que nossa política de estabelecer zonas especiais económicas está correta" (Deng Xiao-Ping).
Shenzhen é fruto do esforço do introduzimo pafs ocapital
e a tecnologia estrangeiras e de promover cooperação -com
o resto da China. Está voltada particularmente para a exportação orientada.
Ainda em Shenzhen, visitamos a Intemational Trading
Building, indústria de bicicletas. Vimos .os modelos avançados
de bicicletas. O Presidente Collor, quando Governador de
Alagoas, em visita à China, tentou propór timTjoint-venture
entre a fábrica de bicicletas da China e as empresas do Brasil.
A tarde de 23 de maio foi dedicada a outras viSitas: à
Industria Hualibao, à fábrica de iogurte e à cidade miniatura
"Splendid China", em Shenzhen.
24 de maio - pela manhã
-Viagem para Hong Kong
-Encontro com o Cônsul-Geral do Brasil em Hong
Kong, Ministro Arnaldo Cabrilho e Senhora.
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25 de maio - Hong Kong
26 de maio

'"'~"

pela manhã

• Guanzhou
• Viagem de trem para Guanzhou, da China
• Hospedagem no Hotel Eastern
• Viagem para Xi' An
26 de maio - pela tarde
A delegação é recebida pelo Sr. He Jin-Ming, Secretário-Geral e Diretor de Estudo da CPC da Província de Shangai
e pela Sra. Yao Caixia, Vice-Chefe da Divisão das Relações
ExteriOres do Escritório da Província de Shaanci.
-27 de maio - pela manhã
-Visita ao Pagode de Big Wild Goose
-Visita ao Museu da Provínciã de Shaanxi
27 de maio - pela t~de
-Visita a Qoin Terra-Coota Warriors e Horse Museum
~Visita ao Museu das Origens dos nativos
-Visita ao Museu Jardim dos Poços Quentes:
27 de maio - à noite
-Jantar oferecido pelo Sr. Zhang Boxing, membro permanente da ÇCPC da Província de Shaanci, em Xi'An, ~e_guj
do de debate.
....:.. Show de danças da Deng Dinastia.
28 de maio - manhã
--Visita ao Museu Bando de Xi'Ari.
28 de maio - à tarde
Às 15:45, partimos para Beijing, onde chegamos às 17:20.
Receberam-nos representantes do Governo Chinês e o Secretário-:.Geral da Embaixada Brasileira. Da parte chinesa, estavam prese-ntes o Sr. Liu Pejgen, Diretor-Geral das Relações
Internacionais do CCPC, o Sr. Guo Yua~n Zeng; Chefe da
DiVis-ão das Relações Internacionais do CCPC, Sr. Li Keming,
Chefe da Seção de Relações Internacionais do CCPC em Beijing. Fomos encaminhados à Residência Oficial para Hóspedes de Alto Nível, o hotel Diao Yutai Guest House. A delegação foi recepcionada pelo Sr. Li Yan, Vice-Diretor-Geral de
Relações Internacionais do CCPC e pela Srt• Tao Xiu Yun,
Vice-Chefe do Cerimonial,- pelo 29-5ecretário do Cerimonial
de Assuntos Exteriores das Relações Internacionais do CCPC,
Sr. HengJuhe e pelo Sr. Zhu Gui Yu, Diretor-Geral da Administração do Diao Yutai State Guest House do Ministério
das Relações Exteriores da República Popular da China.
29 de maio -

manhã
- Visita ao Palácio Imperial - Cidade Proibida.
29 de maio - à tarde:
Reunião com a Vice-Ministra Li Shuzheng, Sub-Chefe
do Departamento de Relações Internacionais do PC da China.
- Cumprimentos de boas~Vin_das e pãlavras amáveis sobre O- Brasil da Vice-Ministra Li Shuzheng.
-Palavras do Senador Ney_Maranh~o fazendo un:t breve
reJatq do que foi a viagem até aqui, agrãdecendo em nome
da delegação do PRN e exaltando as características sociais,
culturais e pOlíticas da China: Disse da grande contribuição
que a China tem dado para a autodeterminação Q.os povos.
- O Senador ressaltou também aspectos. positivos das
reformas político-ecomômicas e_o salto que a China está dando
para a conquista do fluxo turístiCo do mundo, ~' para tanto,
está ampliando a rede hoteleira, construindo aeroportos, museus, e formando pessoal qualificado na áíea. -Enfatizou a importância de ampliação da cooperação
com a China, que entende já esteja atrasada.
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-O Seriador espera que esta delegação possa contribuir
efetivamente para a melhoria das relações econômicas, sociais
e polítiCas.
- -RELATO SOBRE-A C!iiNA FEITO.
PELA MINISTRA LI SHUZHENG .
1. Desenvolvimento das relações partidárias eri.tre o PC
eoPRN..
. __
.
2. Informações-gerais sobre a China.
3.- Relações exteriores do partido e do_ País.
1. No que diz respeito às relações bilaterais ehtre os
dois partidos. É a primeira v_ez--que uma _delegaçãO do PRN
visita a China, no entanto, essas relações começaram há muito
tempo.
Em 87, o então Governador FernandO Collor fez uma
visità à China.
'

A idéia do Collor de tornar-se Presidente, idéia nascida
aqui, marcou muito para eles.
Nos últimos· anos, ·ctelegações do PC chinês visitaram o
Brasil, mantiveram relações-com o PRN e-até COm õ Senador
Ney. O Partido observa 4_pontos fundamentais nas relaçOes
com outros partidos do mundo.
1. Independência e autonomia:-·,
2. Igualdade completa.
3. Respeito mútUo.
----- ---4. Não ingerência nos assuntos internos çle cada um.
No que diz respeito ao primeiro item, a China tem sofrido
muito.
No segundo caso, isso indepe~de de ser governo ou-oposi ..
ção, grande ou pequeno ou de o pafs ser grande ou pequeno.
N.o terceiro caso,·o PC re.speito ós prOgfá"tn-as-eTdeologias
de cada partido e não ado ta qualquer ingerência nos ·assuntos
intern·os do outro.
~As diferenças de crenças e ideologias não são entraves
para um bom desenvolvimento das relações entre os dois partidos. Como exemplo, as relações com PC da URSS não eram
boas simplesmente devido à ingerência, o que deixou de acontecer.
.-'- As relações com váriOS países da América do Sul são ·
boas em face de que eles desejam a manutenção da paz e
propugnam por respeito mútuo_ e- pela autodetermibação dos
povos.
-Mantêm boas relações com partidos trabalhistas, sociais-democratas, partidos liberais, católicos-, e issO-Chega a
270 partidos no mundo.
- O princípio de não ingerência:- em assUntos--do outro
pode ser reforçado pelas relações partidárias.
:. . . . :. . Não se dirigem a ·um terceirO, Pófinterffiédio de um
terceirO, no Brasil ou mesmo na China.
~stão dispostos a ouvir sobre o que já foi feito-.
·--:- Estão dispostos a ouvir a nossa exposição. - · _
- As formas de relações entre os dois partídos podem
ser variáveis. Não existe forma fixa.
-Cõni os dois partidos no poder, estão dispostos a implementar as relações.
-No caso do PRN, onde alguns dos membros são membros ou proprietários de empresas, isSo pode facilitar as relações económicas, o qU:e não ocorre com <>s-·membros do PC
chinês, e que também não dificulta a ampliação das relações.
Quanto ao segundo item,-inforrnações sobre__ a China.
--A China é um país da Ásia que conta cOm mais de
5 mil anos de história.
·
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_,A história chinesa, até a sociedade feudal, mostra
uma engeqharia desenvolvida, construíram, por exeniplo, a
muralha da China.
· . Até o· século XV, quando os países passaram para o teiCeiro mundo, a China pérmaceu isolada.
-Até meados do século XIX, quando os países eur<>peus
começaram o capitalismo, oJapão, por exemplo, colonizou
três provindas ao nordeste da China, Formosa e Manchúria.
- A história contemporânea da China é repleta de sofrimentos.
_
_, - qs v.erdadeiros soldados que lutaraffi -pelâ. democracia
e Ji~erqad~ não conseguiam suplantar as forças do imperialismo, e só depois a libertação chegou com Chiang Shek.- - - ---'O PC chinês foiJúndado em 192L O ideal que mantinha d part~~o era a ~t;OÍlql,lista de -u_ma- Sode-da_de justa e de
ig~ald(!.de.· ,Depois ve)O o interesse de se fazer urfüf revolução_
democrática com o a·póio de outros partidos.
- Após a fundàÇão da República Popular da China,
o partido buscava saber os rumos que o partido e o país
poderiam trilhar.
~uma China independente, o partido tinha que pensar
em outros aspectos. ·
·'· ·
·
Tiveram que fazer um planejamento pluriailual.
· Segundo, é sobre a população reaJ da Chína que é de
1.130 (um bilhão de habitantes), até julho/90: O crescimento nas faixas mais populosas é de 1.6 milhões
por mês.
Se tivessem seguido os princípios capitalistas. é verdade
que poderiam se desenvolver muito, no entanto, haveria pobreza.
No início, foi difícil, mas, hoje já conseguiram ·a jri·stiça
sócial. O socialismo chinês é diferente do oriental e do ocidental.
Para construir o· socialismo eles não tinham experiéncias.
e -por 'isso é. que na década de 70 copiaram algumas Coisas
da URSS e só na décadade 80 é que começaram a reconstruir
o socialismo tipicamente chinês.
Depois da reunião do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, data histórfCa, é que íõicfã:fâiTI as- i-eformas. Antes disso, ve-rificaram as falhas da constituição-chinesa .
Só a partir da 3~ Sessão plenária da 1 P reunião é que
começaram a superar as dificuldades para recuperar o povo
da situação de pobreza.
Tiveram as falhas do auto-isolamt'nto, feChando-se a si
próprio, o sistema era muito centralizado, não captavam recursos extern-os.
-Foi através da abertura para o exterior que corrigiram esses erros.
'
A partir da década de 80, a situação pode ser resumida
em três passos:
O !• de 80/89, que tinha como objetivo duplicar o PIB,
e cumpriram isso com dois anos de antecedência.
__
O 2" passo vai de 90 até o fim deste século, é duplicar
o PIB alcançado em 89, chegando até um trilhão de US dólares.
-.A medida que se desenvolve a produção, e no primeiro
passo resolveram os problemas de alimentação e vestuário,
e nessa etapa seguinte querem resOlver o problema de acomodação, o que já foi feito.
--A rendaper capita é de SOO US dólares/ano. Até o fim
do
século, desejam e"Ievar para 800 a 1.000 dólãies ao ano, o
que seria Igual ao do Brasil.
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----'- Esse tOtal é ím:lusive com a previdência ou custos
------ , --sociais.
- Queriàm quadruplicar o PIB atual durante o próximoséculo, quando a China passará a ser consideradã um pafs
desenvolvido, e, no ano 2050, o PIB será de 6 trilhões de
dólares e a rendaper capita será de 4.000 dólare_s, e isso é
o objetivo.
·
Para que os senhores conheçam o nosso desenvolvimento,
citamos alguns indicadores económicos e sociais:
-PIB em 80 = 747 bilhões de yens
-PIB em 90 = 1.740 trilhão de yens.
- Entre 80 e 90, prosseguiram um desenvolvimentO recorde na agricultura, ·até 80 a produção de grãos oscilava
entre 200-'- 300 ·milhões de toneladas.
Em 80, foi de 321.
Através de reformas, a produção de grãos em 90 foi de
435 milhões de toneladas.
A produção de algodão em 80 foi de 2. 71 O milhões de
toneladas.
Em 90, foi de 4 milhões e 400 rilil toneladas.
Quanto à produção de carvão, cresceu de 620 milhões
de toneladas- em 80 a 1.080 milhões de toneladas em 90, o
que levou a China ao primeiro lugar; ·
No que diz respeito à produção de aço, cresceu de 31
para 72 milhões em 90.
No que diz respeito às reformas; a intenção é passar
a uma economia socialista de mercado.
No que diz respeito às reformas da propriedade, querem
fazer da propriedade estatal e pública única, para uma coexistência com outras formaS de propriedades mistas ou privadas.
No que diz respeito ã produção da indústria, ·as empresas
estatais respondem por 51%. As empresas da coletividade,
re5-pondem por 36,5%, As individuais e" particulares oc_upariJ
4,7%. As de capital estrangeiro e único, respondem por 3,4%.
Quanto à questão- das empresas as reformas estão em
andamento, e querem concluí-las até o final do século.
Com a abertura, já fiZeram 5 zonas econômícãs especiais~
e são 13 zonas de exploração económicas e tecnológicas especiais, e mais algumas cidades.
Durante o zo decênio, querem continuar as reionriás e
a abertura para o exterior, e particip-ar do capital brasileiro.
Não querem um ritmo demasiadamente rápido, mas um
de 6% ao ano, gradual e coordenado. Tiveram descuidos na
educação ideológica, e já estão superando este_ problema.
A segunda falha foi a precipitaçãO para conseguir tápidos
resultados económicos com 10% ao ano. Em algumas províncias, chegaram a 30% e isso trouxe a inflação, chegando a
até 20%, em algumas cidades ou regiões. Isso já foi controlado
e está a inflaçã-o em 3%. Pretendem melhorar o ensino e
a formação cultural. Setenta por cento dos distritos já possuem.
O número de universitários cresceu de 1 milhão e 14
em 80 para 2,06 milhões em 90.
Os analfabetos eram em 80 em torno de e em 90, de
15,9%.
As verbas para educação cresceram de 14,55. .bilhões de
yens em 80 para 44,35 bilhões de yens em 88.
O crescimento dos revursos foi de 14,9% ao ano.
No que diz respeito à vida do povo. os cidadãos dªs
vilas e das cidades_ foi 1.036 yens ao -ano e cresc~ram 885
em relação a 80.
~
~
A renda dos camponeses foi de 630 yen, com um crescimento de 2,24 vezes em relação a 80. Como a China é um
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país- de muitos habitantes, a supercície habitada na cidade,
cresceu de 3,9 m2 , em 80, para 7,1 m 2 , ·em 90._ A su-perfície
na área rural cresceu de 9,4 m2, em 80, á 17,8 m 2 em90.
- No que diz respeito ao depósito cresCeu de 40 yens P.
C. em 80 a 615 ye~ns em 9p (j:>oupança interna).
No que diz respeito às relações exteriores, à política geral,
a China adota a política de independência e autonomia.
O povo chinês precisa da paz mundial para fazer o crescimento da China. Vêem com bom agrado _a distensão entre
os EUA e a URSS_.
Após a 2~ Guerra Mundial, com as transformações intefnacionais, reina· no mundO a instabilidade, que ainda não
fOí-quebrada porque não houve uma mudança da situação
de antes e uma nova ·realidade ainda não foi criada.
Propugnam poT- uma ·nova ordem poítica e econômica
intern_acidnal sobre a égide de uma coexistência pacífica. Significa a participação em pé de igualdade e progresso; mas, estarão sempre preparados para o pior.
Princípios Fundamentais

- _Respeito à soberania e respeito ã integridad~ territorial.
;.. . .;. Não agressão mútua
-Não ingerência nos assuntos internos
- Igualdade e benefícios recíprocos
.:...._ Coexistência pacífica.
· -·
Desejam que haja estabilidade com a URSS, -com- qUem
têm 7.000 km de fronteiras.
Desejam estabelecer relações com a URSS coni base nos
5 princípiOs de coexistência pacífica.
A visita do dirigente chinês à URSS nos últimos dias,
(14 a 19 p.p.), é uma retribuição da visita feita por Gorbachov
em 89. A visita foi coroada de êxito.
As relações com a URSS não .significam a volta à aliança
dos_ dois países que existia na década de 50 e nem à confron~
tação que existiu nas décadas de 60 e 70.
··
Significam uma nova-- eia de respeito mútuo e relações
estáveis.
Dão importância às relações com a Ásia, América Latina_
e África.
·
.
~ :
A coop~ração norte x sul, contribuiu para a manutenção
da paz mundial.
Assim termino a minha palestra e agradeço a atenção
que os senhores me dedicaram.
_Trinta de maio -manhã
Visita à Grande Muralha da China
Trinta de maio - pela tarde
Foi o dia mais importante da viagem. O Secretário-Geral
do Comitê Central do J?artido Comunista, a maior autoridade
da China, que é também Presidente da Comissão das Forças
Armadas, Sr. Jiang Zeming, recebeu a Delegação· em a,udiência, coisa qUe quase nui:ü:a áCon.tece na vida política chinesa.
Ess.e encontro deu maiorimportância _à nossa viagem à China.
Sobre esta n_o.s.sa audiência _com q Chefe do Governo chinês,
a Agência Nova China, de 30 de maio, registrou nos Seguintes
termos:
"Jiang Zerriirig, Secretário-Geral do Comitê Central do
Partido Comunista Chinês, entrevistou-se, hoJe, com uma Delegação do PRN brasileiro, liderada por Ney Maranhão. Maranhão é membro do Comitê Executivo Nacional_do Partido
e líder partidário no Senado brasileiro. Jíang expressOu caloro~
=sas b_oas vindas aos visitantes e disse que a China e o Brasil,
embora distantes entre si geograficamente, são --nações em
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portos para o atracamento de grandes navios. Os chineses
desenvolvimento e têm um passado comum. Ambos os países
protemetcram construir maiores portos para importar minério
anseiam:, agora, por uma cõnjuntura internacional de paz para
permitir-lhes expandir suas respectivas economías. A econodo Brasil, barateando os custos e _e?=portar petróleo no mesm~
navio para o Brasil.
mia de um país não pode S:e desenvolver de forma fluida,
sem urna situação política estável. Todas as nações defronTrinta e um de maio - à noite.
Jantar oferecido pela Embaixada do Brasil em Beijing
tam-se com circunstâncias diversas_e que o sistema social escolhido por cada nação deve ser determinado por seu povo, pelo Embaixador Roberto Abdenur e Sra.
Primeir9 de junho - manhã
segundo suas próprias características."
Embarque para Nova Yorque, terminando, assim, a visita
Referiu-se ã visifã que fez à China o Presidente Fernando
à China.
Collor, quando ainda Governador de Alagoas e à visita que
Relatório do Itamataty, isto é, da Embaixada do Brasil
fez ao Brasil o Presidente chinê.s Yang Shangkun no ano passana China~
- do. ·~Assim, prosseguiu, as relações amistosas entre as duas
A realização da visita da· DelegaÇão do PRN à China
nações continuam a desenvolver-se de forma regular". "Inforse deu num momento particularmente oportuno no contexto
mou sobre a política de reforma e abertura da China e _seu
do desenvolvimento das relaç_ões sino-brasileira~. Os coptatos
desenvolvimento rural. O fa_to _d_e a China ter solucionado
realizados com as autoridades chinesas foram 4e grande utilio problema de alimentar e vestir mais 1,1 bilhão de pessoas
dade para o reforço do relacionamento entre a classe política
representa uma contribuição para o bem-estar do mundo".
brasileira e os dirigentes locais.
O encontro durou uma hora. Maranhão expressou seu
contentamento em chefiar a delegação do partido governaO RELATÓRIO PROPRIAMENTE DITO
mental nessa visita à China, que, acrescentou, causou-lhe uma
profunda impressão. Maranhão observou que a população
A comitiva brasileira começou sua visita por Shangai,
da China com mais 1,1 bilhão de pessoas está realizando milaa maior cidade chinesa, com mais de 12 milhões de_ habitantes
gres para tirar o país da pobreza. Nas palavras de Maranhão,
e o mais importante centro econômicO_-comercial do País. Pelo
o.Presidente brasileiro, Collor, atribui grande importância
porto_ de Shangai, transita mais da metade do ComérciO exteaos vínculos amistos._os entre o Brasil e a China,. O BraSil
rior da China, e a cidade é um grande pólo de atividades
deve fortalecer seus laços com a China às vésperas do século
mercantis. Shangai é de importânc"iã. significatiVa para o interXXI, prosseguiu Maranhão.
câmbio comercial sino-brasileiro, pois substancial parte de
Jiang solicitou que Maranhão transmitisse suas melhores
nossas exportações para o mercado chinês destina-se àquele
saudações, como as do Presidente Yang Shangkun, ao Presiporto.
Os parlamentares brasileiros visitaram o complexo sidedente Collor.
.
rúrgico de Boashan, o maior do País, fica nas proximidades
Maranhão, em nome do Presidente Collor e do PRN,
de Shangai, está em P.r9cesso de ampliação para aumentar
convidou Jiang a visitar o Brasil. O líder brasileiro disse acreditar que a visita servirá para estimular as relações amistosas
substancialmente a produção siderúrgica chinesa até o final
deste_século. Um dos mais expressivos itens das exportações
e intensas entre as duas nações.
.
Jiang expressou seus sinceros agradecimentos pelo con·
brasileiras para a RPC é o minério de ferro, fornecido pela
.Vale do Rio Doce, é- absorvido pelo complexo de Boashan.
vite.
Em 1990, a Vale exportou 2.560 milhões de toneladas no
Trinta de maio - à noite
val_OI: de_ 8_6,82 milhões de dólares.
Jantar oferecido pelo Vice-Ministro de RelaçOes ExteA comitiva esteve tatnbém em Pudong, área adjacente
riores da China, Sr. Tien Zeng Pei, e pelo 2~ Secretário do
de Shangai, ali está-se estabelec_endo um conjunto de atividaDepartamento de Assuntos da América Latina, Sr. Gao Kedes industriais e comerciais, com a ·colaboração de capitais
xiang.
e de tecnologia estrange_iras. Pud~?ng _é priOiidade especial
Trinta e um de maio - manhã
das autoridades chinesas para a década de -1990~
Visita à Assembléia POpular Nacional. A Delegação foi
recebida pelo Vice-Diretor do Comitê dos Assuntos ExteNo dia 21 de maio, a delegação partiu para Cantão, maior
cidade da China Me~dional, importante centro comercial,
riores da Assembléia, Sr. Li Zong Ying.
Visita ao Grande Paláciº do Povo da China.
_que se benefiCia da proximidade de Hong Kong. Há aí a
mais ativa feira intemaciónal chinesa, realizada anualmente.
Trinta e um de maio - à tarde
Encontro com o Ministro da Economia e Comércio Exte- Gr~ndes empresas brasileiras exportadoras dela já -participarior da China, Sr. Wang Zhiquan, e com Vice-Diretor Geral ram. Em Cantão se registra o mais alto índice de desenvoldos Assuntos das Américas e Oceania do MiniStériO das rela- vimento, em decorrência de reformas e de abertura ao ex_teções_ Exteriores da China e Diretor dos Altos Economistas, rior.
A comitiva visitou fãlnbém a "zona -eco:rlôinica especial"
Sr. Zhu Jiying. Nesse encontro, debateu-se o prol?lema da
pesca. Reclamaram das dificuldades de fazer joint-ventures de Shenzehen, __onde foram criadas as primeira empresas de
com empresários brasileiros por causa da Constituição e da cãpital misto associadas a investidores estrangeiros. Há beneproteção nacional à pesca. debateram também sobre constru- fícios fiscajs e aduaneiros para atrair capital estrangeiro, há
ção de grande porto para que possa receber navios de grande reduções de impostos, franquia de certas importações de inporte. No meio do debate, a delegação pediu que a China ceníivos â exportação, como estímulo às novas firm3.s"ii:nplanaumentasse a importação do minério brasileiro já que importa tadas em Shenzehn. Shenznh é um dos mais dinâmiças pólos
60% da Austrália. A China tem celebrado joint-ventures com de desenvolvimento económico na China, contando com ima Austrália para a exploração do minériõ. Mas a qualidade portante aperte de capital externo -:-em especial procedente
do minério da Austrália é hiferior ao do Brasil, tanto assim de Hong Kong- para financiar as atiVidades produtivas.
que a China mistura o ·minério do_ Brasil com o da Austrália.
De Cantão, aos 26 de maio,_ a cqm_it_~va partiu para Xian,
Mas o frete do Brasil para a China é alto e esta. não possui antiga capital imperial da China, famosa por suas relíquias
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Visitbu o célebre "exército" de figuras de terraCota,
que guarda o túmulo do fundador da primeira dinastia unificada chinesa (Quíil.J. ---O ponto alto da agenda de visitas do grupo brasileiro
foi a audiência que lhe concedeu o Secretário~ Geral do Partido
Comunista Chinês, Jiang Zemirig, --acoriteclmento que pode
ser qualificado de excepcional, por nãci estar inCluído na programação regular de encontros de outros parlamentares estrangeiios de passagem pela RPC. O Secretário Geral teceu
considerações gerais sobre a conjuntura chinesa. ob.s_c_rvanQo
que nas primeiras décadas da exiSTência da República Popular
fora seguidC?_ um modelo com base ~rn sistema. ç:entr~liz;:tçiQ,,
mas ressaltou que, a partir de 1979, as autoridades pi-acuraram.
estabelecer um novo tipo de ec_onomia; ã. chamada "economia
planificada mercantil socialista", ~~ g)Je se abrem_ tonsideráveis espaços à introdução de mecaTiismos d~_-_í-iiercadO. O
emprego de novas tecnologias e a ênfase na educação consti:;
tuem prioridades governamentais inClUtãve!S.
Avaliação da visita (feita pela Embaixada Brasileira)
A viagem da delegação parlamentar do PRN foi de grande
utilidade para o reforço das relações entre o Bra_s_il e a China.
A presença da delegação em Pequim foi muito oporiuri.a,
pois propiciou a ocasfâO de 111ais um cantata de alto nível
entre os dois países no preciso momento em que se vã_o darido
novos passos para o reforço e dinamização das relações bilaterais. O Conta to entre· os pãtlarnentares brasileiros e os governantes chineses contnbui para um melhor conhecimento recíproco entre os dois países e permite aos representantes do
povo brasileiro uma apreciação direta· e objetiva das cbmplexas realidade chinesas. A delegação mostrou acentuado interesse pelos problemas chineses, tanto os de oiderp_ soçi3.1 e
económica, quanto os de natureza política.
A missão do PRN foi distinguida com acolhida particularmente calorosa. A programação preparada foi ffiaTs~exten~sa
e demorada do que o normal.

CONSIDERAÇOES AO PÉDO RELATÓRIO. ESFORÇOS DO SENADOR NEY MARANHÃO PARA OS
CONTRATOS BILATERAIS ENTRE BRASIL É FORMOSA E BRASIL E CHINA.
Sobre Formosa:
Durante trinta anos, Taiwan cresceu a uma taxa de 9%
ao ano, multiplicando-sua riqueza catorze vezes e criando
a segunda fortuna c;lo Planeta em divisas estrangeiras, 73 bilhões de dólares, A renda per-capitade Formosa é de 3.000
dólares. Suas relações com a Chiná Continental estão em
progresso. Taiwan já iriVeSfiu ·nfaJs ou me"!J.óS :5 bilhões -de
dólares na montagem de 2.200 "éiripresa.S nó ·continente comú.nista, graças às reformas liber~lizantes iniCiadas por Deng
Xiaoping', eni Pequim: Assim, Forinosa é uma· da,s maiofes
investidoras em Malásia e a segUnda em Filipinas. _-Formosa explodiu em riqueza porque:
1. orientou uma reforma" agrária nos anos 50 que retalhou suas terras;
-- -2. através de incentivos;embo~ou a indústria 110 I'J.l.IDO
de um modelo exportador. Isso deu riqueza e competitividade
aos taiwaneses.
Em Formosa só há 2%- de analfabetos e a· jllveiú:li'des
é ávida de mestrados e doutrados.
·
Formosa tem dinheiro sobrando- para in~eSürern: olliros
países que se abrem ao capital estrangeiro. Tenho um projeto
que tramita nas Comissões do Senado (PLS 75/91), regulamen!ando o art. 172 de nossa Constituiçao; possibilitando a entrada

Junho de 1991

do capital estrangeiro em nossas micras, pequenas e médias
empresas. Haveria ufnã associa.ção d~e capital cm forma de
- joint_~ventures. Nossa potencialidade económica é promissora.
TemOs ríqueiaS descobertas e a descobrir, O Brasil.tem que
fortalecer sua.s pequenas empresas e.abrir a economia ao intercâmbio bilateral e associações Coin_o,capital estrangeiro, assim
como fizeram a Itália, a Espanha e, agora; as nações .do Le.ste
Europeu e a própria Rússia Soviética.
Formosa sempre teve conosco um comércio crescente.
Em1988 exportamos para lá 265,9 milhões de dólares e importa mos 14,3 milhões, dando-nos· um superávit de 251,6 milhões
. de dólares.
-É preciso que te~nhamos um escritório comercial em Formosa, _CS'IDO o têm outros paíSeS. E Formosa abrir um escritório ·comercial em Brasília. COm isto, queremos aumentar
o coiriércio do Brasil, na base dé joint-venture. Não podemos
diS'criminar a China de Formosa com tantos bilhões de dólares
parã inveStir no exterior.
Quanto à China Constitucional, de onde acabamos de
chegar, temos que nos voltar com olhos ambiciosos, pois,
já se fala que a China de Formosa e a Continental vão se
reunifica: r, existindo, Como sempre o foi, uma China só. Por
isso, deve-se intensifip"ar um .estreitamento maior de relação
· dipiomática com a China Popular, sem descuidar do relacioriamenta comercial com a China NacionaJista, pois as duas Chinas, sabe-se, mantêm estrítos laços comerciais.ii1diretós, através de Hong Kong. As duas Chinas vãó se entelldendo e
o caminho da reunificação vai ficando mais fácil.
Precisamos incrementar nosso comércio com a China
Continental, pois está lá está o maior mercado consumidor
do mundo.
- ··Te ln mais. O capital externo tem que enttar e.m nosso
País. Sem ele, não haverá tomada c;l~ desenyolvimento. Vejamos o_ e.xetnplos_ do México, do Chile e da Venezuela. Parece
que eles vão bem nO momento em que nós não_ vamos. É
que, dentre outras medidas que tornaram para crescer, fizeram
a abertura de suas economias para o exterior. Apesar de o
Brasil ter condições ideais para ser um país de captação de
capital do exterior, só entraram, em 1990, 400 milhões de
dólares, "o fluxo de inve~timentos_estrangeiros é negativo''.
Para que os capitais externos nos voltem e nos integrem-OS
à economia mundial, é preciso que recriemos "um clima de
__ -confiança irttetna e externa no País".
Firfalmente Um Voto de Louvor: por ser cidadão chinês,
nascido em Xangal, por ter vivido_em Eormosa e,_hoje,__ no
Brasil, foi assesSorando a delegação o Senhor Peter Yu Suo
Chung. Graças a seus conhecimentos e capacidade diplomática, riossa viagem 'à China ficou-nos _bastante mais fácil. O
Senhor Peter é um comerciante vitorioSo, de alto tino diplomático, batalhador incansável por nossas relações comerciais com
FOrmosa. Pã.ra que nossas relações comerciais com Formosa
sejain vitoriosas, é preciso criar um escritório cometdal tanto
em Taiwan como em Brasília. No Escritório Comercial de
- Formosa devem ser colocados_elementos não só afinados com
a diplomacia, como com o espírito c a psicologia dO empresariado da Ilha para que invista seu capital de risco no Brasil.
Subsídios da Embaixada do Brasil em Pequim para a
·VI Reunião da Comissão Mista Económico Comercial BrasilRepública Popular da _China, realizãda em_lS e.l6 d~ maio
·de 1991.
Mercados Principais das Exportações Chinesas: .Hong
Korig (21.9 bilhões de dólares), Japão (8.3 bilhões), EEUU
(4. 3 bilhões), U niãó Soviética (!. 8 bilhões), Cingapura ( 1.69
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bilhões). Isto "em 1989, Alemaoha Federal (1.6 bilhões). O
Brasil ficou em 34~, comprando 84,4 milhões de produtos

em 1989, em posfção de destaque. Ficou uqugar. Vendemos
para China, em 1989, 940 milhões de dólares. Entre os países

chineses.
Importações Chinesas:
Principais fornecedores: Hong Kong (12,54 bilhões de
dólares), Japão (10.53 bilhões), EEUU (7.81 bilhões), Alemanha Federal (3.37 bilhões), União Soviética {2.14 bilhões)
e Itália (1.83 bilhões). O Brasil ficou, entre os fornecedores,

em desenvolvimento, ficamos como o maior exportador para
a China.

1986
1987
1988

Intercâmbio Bilateral SinoMBrasileiro
O comércio bilateral sino-brasileiro regiStra cifras de certa
expressão. Nos últimos 5 anos há flutuações e desnível crónico
desfavorável ã China. Vejamos de 1986 para cá:

Export. brasi~ras

Export. chinesas

Saldo p/ o Brasil

517306 milhces US$
361.588 milhões US$
713.450 milhoes US$

289.087 milbces
297.502 inilhOes
88.914 ·inilhOes

228.229 milhOes
64~086 milhões
624.536 milhOes

Principais Exportações Brasileiras para a China, em 1989
01 -Produtos sidertírgicos
378.27 milhOes de dólares
02 - Óleos vegetais
114:39
03 - Resirias e plásticoS
88.22
04 - Minério cte fefrO
74.41
05 - Metais não ferrosos
55.16
06- Açúcar
46.93

Principais vendas Chinesas ao Brasil, em 1989
01 - Petróleo
02 --Carnes e derivados
03 - Essências e perfumes

44.33 milhOes de dólares
1250
9.38

Isso mostra: nossas exportações para a China foram maiores que as feitas para muitos países asiáticos, entre os quais,
pai-a os chamados 11 Tígres".
Principais Exportações Brasileiras para a Chin!.!/em 1990 (jan. a nov.)
01 - Minêrio de ferro
02 - Ferro fundido
03 - Óleo de soja

2.560 ton
350.000 ton
114.000 ton

86.02 mi!hces de dólares
57.01
54.07

Principais Exportações Chenesas para o Brasil
01 - Petróleo cru
02- Coque
03 - Artigos de bazar

600.000 ton
100.000 ton

79.25 milhOes de dólares
7.5
4.47

E outros.

O petróleo tem sido responsável pela grande maioria das
vendas chinesas ao Brasil. As exportações de cru "Shengli"
chegaram até 431 milhões de dólares em 1984. Caíram desde
1988, quando as vendas ficaram limitadas a operações "Spot".
Aí os contratos não eram baseados - como eram antes em contratos de longo prazo. A Petrobrás explica esta queda:
o patróleo chinês era uma alternativa dispendiosa, pelos altos
custos de transporte e pela inexistência de instalações portuárias para operação de superpetroleiros.

COMÉRCIO BRASIL X CHINA
PROBLEMAS E PERSPECTIVAS

Nos últimos anos o coritéicio Brasil x China chegou a
um patamar que oscilou entre 600 a 900 milhões de dólares.
Agora caiu e isto preocupa. Nos últimos anos, há um desequilfbrio contra o lado chinês. Há, pois, no comércio Brasil x
China, tendência à estagD.ação ou mesmo ao declínio. É que
o governo chinês, a partir de suas reformas, conteve as impor-
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tações. que _s_ofreram u_ma redução de 9,8%, entre _l989 e
1990, passando de 58,5 _bilhões dt: dólares para 53,3 bilhões.
Mas as importações dos produtos brasileiros sofreram uma
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CifNCIAE TECNOLOGIA NA CHINA

O desenvolvimento científico e tecnológico é uma das
quatro pioridades do processo global de modernização em
curs-o na China _desde 1978. Objetivo principal: aumentar sua
pouco mais de 500 milhQes.
É possível que 1991 se logre certa recuperação porque produção agrícola e industrial. De 1980 a 2.000 querem quaa política de austeridade_parece estar-se encerrando, e nos druplicar o PNB chinês. Para isso; ·o- Governo chinês tem
estimulado o desenvolvimento endógeno e promovido a cooúltimos meses_ vê-se franca e sensível reCuperação da atividade
econômica, em particular no Setor industrial. Este fato resul- peraç-ão e intercâmbio in_ternacionais. Para esse fim, a China
tará na ampliação da demanda por importações de insuinos tem Se aproximado ãs principais nações altamente industriae matérias-primas.
_
___ ___
_ lizadas,
A ·cooperação internacional, sobretudo a presença de
A maior exportação para a China tem sido de produtos
siderúrgicos brasileiros_. A -china poderá pedir menos desse joint-ventures no pafs, tem desempenhado papel de fundamaterial, porque é prioridade- dá China expandfi' sUa própria mental importância para o esforço de modernização da economia chinesa.
indústria siderúrgica.
·
·
O Governo chinês estaria estudando a possíbilidade de
Quanto ao lado chinês, causaR lhe Qesagrado esse desequíR
librio. Não há ameaças de retalia_çãQ de qualquer tipo, mas criar 20 Zonas Especiais para desenvolver projetas de alta
que há desagrado, há, principalmente após a interrupção da tecnologia.
relação contratual entre a Petrobrás e a Sinochen. Isso se
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra
torna um desestfmulo ao bom desenvolvime;nto das trocas
'
para um~ comunicação. _
bilaterais.
__
A China vai ter dificuldades para exportaf óÚ;~o C-!U para
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) :__ Concedo a
o Brasil, porque o consumo interno está aumentando em pro- palavra ao nobre Senador.
porção maior ao aumento de produção, mesmo porque,-·mui_ O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para uma
tos campos produtores da China está chegando à exaustão.
Isso preocupa porque tenderá a aumentar no plano bilateral, comunicação. Sem ievisão do õrador.) -·sr. Presidente, Srs.
pelo menos por algum tempo, até começar a dar resultado Senadores, encerrou-se ontem no Auditório Petrónio Porte lia
~om uma grande e intei-essante assistência, o "Seminário Ple:
__ _
o esforço chinês para deversificar suas Vendas.
O empresariado brasileiro tem estado notavelmente. ~J.l-R _ biscifo-Reforma ConsiitucfOnal''.
· -Alí ProferimOs ri6távels conferênciaS: os professores Jorge
sente do mercado chinês. Se tal comportamento continuar,
as possibilidades de expansão_ do_ in_ter_câri:t_bjg bílateral entre Miranda, de Portugal, Pablo Lucas Verdu, da Espanha; e
o Brasil e a China serão bem maiores. A Chiila, hoje, moviR os professores brasileiros Paulo Bonavides, José· Afonso da
menta mais de 100 bilhões de dólares em seu com~rcio_ exteR . Silva, Bolivar. L!lmounier, Miguel Reale Filho, Ministro Mi~
guel Seabra Fagundes, Ministro José Carlos Moreira Alves
rior.
Há, no entanto, fatores positiVos do comércio bilateral e Professor Geraldo Ataliba.
entre o Brasil e a China. Oportunidades com~r_ciais interesR _ _ __Todos os que participaram desse acontecimento recolheR
santes poderão apresentar-se, mas seu efetiVo aproveitamento ram a· êontribuição da experiência, do valor e da dedicação
muito dependerá da adoção de uma política de vendas mais . desses eminen_t_es_ constitucionalistas daqui e d' além Rmar.
Neste momento, Sr. ·Presidente, quero registrar, como
ativa do lado brasileiro.
O Minério de ferro é o que mais a China no-S 'tompra. Presidente da Comissão de COnstituição, Justiça e Cidadania,
Este produto tem perspectivas animadoras na China qUe quer - os agradecimentos da Comissão ao nobre Presidente desta
Casa, _Senador Mauro Benevides, que deu todo o apoio à
ampliar sua indústria siderúrgica.
As duas economias podem melhor se entrelaçar. Há um iniciativa, ã coordenação do ilustre Senador Maurício Corrêa,
aprofundamento de reforma política na China, e há um pro- que se encarregou de dirigir todos os preparativns-, a fim de
cesso de abertura da economia brasileira. Então surgirão_ÇJporR levar a bom termo a realização desse evento. Finalmente,
tunidades para formas mais elaboradas de cooperaç·ão-econô~ agradeço aos funcionário~ da Casa liberados pelo Dr. Assu
mica, com a realização de investimentos recíprocoS, formação Guimarães, pelo esforço e peJa cooperação trazidos. ACredito
de jointRventures, troca de serviços de consulto.ria e engeR que os Anais desse Simpósio serão úteis aos que, em breve
irão discutir o problema do plebiscito e o problema da revisão
nharia, venda de knowRhow, marcas e patentes.
constitucional.
O comércio Brasil e China é ainda pouco diversificado.
Era o que tinha a dizer-, Sr, Presídente. (Muito bem!)
Sugestões
Governo e empresariado brasileiros devem entrar em diá~
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
logo franco e objetivo com o lado chinês. Há uma virtual palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.
inexistência de contato direto entre os operadores económicos
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB - MT. Pronuncia
do dois lados. É preciso que esse comércio bilateral saia de
sua forma vegatativa para iniciativa de maior monta de parte o seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores, poucas
a parte, como_ feiras, exposições, trocas- -de missões empre- são as pessoas que conseguem perceber. com clareza e sem
sariais, visitas de empresários selecionados e líderes de associaR emoção, o que está ocorrendo presentemente no Brasil. OcuR
panda-se em de cifrar apenas os fatos e seus desdobramentos
ções de classe etc.
Há interesse do lado chinês em investir n_a abertura de que sucedem freqüentemente co·m muita velocidade - , desminaS de ferro e cromo no Brasil e estabelecer joint-ventures cuidam-se da análise do conjunto que, afinal, é o único elemento capaz de oferecer uma interpretação· mais aproximada
na área de pesca.

queda além da proporcional: rcduziram~se em 45%, ªo_ passarem dos mais de 900 milhões do ano anterior para apenas
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da realidade. Como num jogo quebra-cabeças, aS peças só número 44 da revista Conjuntura Econômica, num desfalque
têm sentido quando agregadas umas às outras, num e>::-ercício à riqueza nacional equivalente a 15 bilhões de dólares. O
de habilidade e paciência, recompensado ao final pó r um resul- produto poten_cial perdido, de acordo com a publicação, chegou à estratos(érica marca de 200 bilhões de dólares, cifra
tado revelador.
É o caso de indagar-se, a propósito dessas elucubrações, portentosa para um povo economicamente tão desprovido.
Com isso, o PIB, per capita recuou para a espantosa
por que somente agora, nos últimos meses tantas pessoas
bateram às portas dos tribunais para pedir o desbloqueio dos marca de menos 6,5%, _e o impacto desse resultado na vida
cruzados novo_s que o-Governo Collor lhes subtraiu há mais das pessoas. tanto os pobres como a classe média, tem sido
de _um ano. Igualmente, por que a justiça - normalmente avassalador. Há um sentimento geral d~ angústia e inquietação
morosa e conservadora -, vem-se revelando tão atenta e que, lamentavelmente, conta com sobejas razões para contiágil, corno ocorreu-· ao conceder finlínar, poT exemplo, suspen- nuar prevalecendo: segundo previsões do lpea, relacionadas
dendo a cobrança da taxa referencial de juros no Imposto ao comportamento do PIB em 91, rondam a inacreditavél
de Renda, entre outras manifestações de resguardo dos direi- - cas_a dos 5,9% negativos. A economia foi golpeada tão dura~
mente que, a despeito da ligeira recuperação que anunciam,
tos do cidadão?
A resposta é simples e não envolve nenhuma tergiver- o País vai demorar a recobrar-se~
sação: as questões vêm-se encaminhando nesse sentido porque
À conta de tantas atribuições, o Brasil perdeu para-Espaa credibilidade do Governo está por um fio e, sem certezas, nha o título de oitava economia mundial, salfOU mais duas
a sociedade abdicou de sua natural passividade c passou a casas e ficou em décimo priineiro lugar. A fulgar pelo -que
reagir vigorosamente, cobrando créditos que_,_ somente- por está posto na mesa, para discussão, nosso destino é perder
força das circunstancias, concedeu. A crise ·de confiança é as poucas posições de que nos orgulhávamos enquanto avançatanta ou maior do que a própria crise económica, e acrescenta mos na direção daquelas que comprometem nosso conceito
um dado novo c imponderável aos desafios que nos aguardam externo, como distribuição de renda mortalidade infantil, espara reverter o caso_ que estamos mergulhados.
perança de vida e analfabetismo entre outras menos honrosas.
Quatro mese após o Plano Collor If e a guinada de 360
Esse é o resultado concreto da recessão e de suas vertengraus no discurso liberal do Governo, a manifestação da opi- tes, como o desemprego, que saltou de dois milhões e meio
nião pública não poderia ser mais clara e categ~Ijc_~: segundo de pessoas desocupadas em março de 1990 para seis milhões
pesquisa DataFolba realizada em maio, 64% dos entrevistados em maio desteano,um milhão das quais em_São p_aulo. A_
declararam-se insatísfeitoS cOID~õ----pteSfdCnte da República, despeito da recuperação de meio por cento verificada no mês
72% viram diminuir seu poder de compra, 67% sentiam-se passado, nível de emprego mantido hoje no Estado equivale
prejudicados pela política económica e 54%- clasSificaram o aÇI_ da última décac;Ia. O pequeno controle que se exerce sobre
Plano _como muito ruim. :é importante esclarecer ciue esses a inflação, por outro lado, ainda é possível porque os salários
percentuais foram subindo mês a mês, à medida que se esgota- -o mais desvalorizado fator de produção -estão -tão deprivam as possibilidades de sucesso da nova intervenção na eco- midos que restrigem o consumo a níveis de exig~idade frannomia.
cis-Cana.
A queda da confiabilidade fez-se acompanhar de outra
A cesta básica que o Presidente Collor adquiriu em maio
constatação não menos preocupantes: a unanimidade das opiniões. Ou_vidas por um jornal paulista, empresários e- ecõno- do ano passado, em um supermercado de Brasília, está 532%
mistas de todo o País, convidados a dar uma nota ao Plano mais cara. Enquanto isso, 10 Medidas Provisórias relativas
Collor 2, apesar do diferente espectro político que-represen- à política salarial deram entrada no Congresso Nacional, sendo
tavam, ou reprovaram com a médida de 4,8 ponto Ressalve-se que urna delas, a de número 193, foi reeditada nada menos
que a política salarial e todos sabemos bem por quê do que oito vezes. Essa freqüência de leis, ações e intenções,
- receb_eu a menção mais baixa 3,8 seguida da reforma ãdmi- longe de significar qualquer tipo de prodigalidade,~ o reflexo
nistrativa e privatização com 4,0 pontos e pOlítica de preços da instabilidade e da isensibilidade que cercam as decisões
com 4,1, estes_ dois últimos setores definidos como prioritários salariais.
O que se passa, presentemente, com os· servidores públipelo Governo.
Quinze meses depois de instalados no Palácio do Planalto, cos, também oferece uma boa medida da incoerência do Goo. fato é que o Presidente Collor não tem muito mais a oferecer vernO. Com os orçamentos depauperados pelos resíduos íõ.flaà Nação, o que abre campo ao receio e à descorifhthça que cionários de sucessivos planos econõmicos, somados ao viohoje dete_ctamos junto à populaçãO. O diScu-rso triunfalista, lento arrocho que lhes foi imposto ao longO da era Collor,
o veemente repúdio às elites e a política liberalizante parecem defrontaram-se com a última Medida Provisória que, a preser capítulos de um folhetim ultrapassado tanto quanto as texto de corrigiÍ" distorções, confronta a própria Constituição,
peripécias esportivas do Presidente e sua juvenil crença de ao estabelecer aumentos diferenciados para-os militares que,
·
que ahateria o tigre da ínflação com um rlillco prOjétil, p-rescin- tantO quanto os civis;estáo em SituaçãO de penúria.
dindo de qualquer apoio político. Mas as marcas de sua inconA despeito da relevância de que se reveste a matéria,
seqüência estão bem presentes no cotidiano de todos, particu- não se pode deixar de observar, Serihor Presidente e Senhores
larmente dos_ trabalhadores, na esteira da maior recessão viVi- Senador~s. _que o tempo perdido para se chegar a um consenso
da pelo País no pós-guerra.
·
·
sobre salários, somado ao tempo que igUalmente se perde
com a definição de pieços, retira de ceria -aSSwito ffials
A queda de 4,6% do Produto Interno Bruto em 1990,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, representa a maior= evidência relevante, ou seja, a premência da adoção de um modelo
do descalabro porque tem passado a Nação. A q~~~a. por políticole económico que não seja sujeito a- Cfiu-Vas e trovoasetores da economia, foi diferenciada, o que nao-a.Jterou se·u das, mas cqngregue Governo e sociedade para abrir caminhos
devastador efeito: 4,41% na agricultura, 8,62% na indústri3: à superação dos impasses presentes e nos leve a aspirar, dentro
e 0,71% em serviços, que resultaram segund.:.> a e-dição de de alguns anos, à retormada do des_envolvimento.

c;

3996 Sábado 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Se~ao II)

A ansiedade coletiva necessita de muito mais do que
foi feito para pcider recuperar-se e contemplar o futuro de
modo menos pessimista~ Até por que, consciehtértiehte, há
forte rejeição a explicações pretensamente científicas quanto
a uma "memória inflacionária" que condicionaria o povo a
conviver amigavelmente com a inflação, como se ela fosse
um fenômeno assimilável e não um inimigO insidioso. Bastaria
uma liderança firme em ·seus propósitOS e clara em suas determinações, para que o povo assumisse a irreversibilidac.ic de
uma ordem econômica baseada na convergência de interesses,
como aconteceu ao Japão e à Itália, pafses reconhecidamente
pobres de recursos materiais.
-A própria história brasileira dá mais -de um bom exmplo
de como povo e Governo podem pactuar-se quando há um
interesse comum e uma clara e vantagem nessa associação.
Getúlio Vargas fo; líder e ditador, mas mostrou caminhos;
o mesmo aconteceu com o Governo democrático de_Jusceli~9
Kubitschek e, mais recentemente, nos anos 70, com a visão
terceiro mundista dos governos militares. O país tíhha ideias,
sabia o que pretendia, e mesmo que esses objetivos rião consubstanciassem a melhor alternativa, é mais reconfortante do
que viver às voltas com a indefinição qu·e- desencoraja iniciativas, tolhe projetas pessoais e deixa o f11turo em compasso
de espera.
Na ausência dessa consciência e dessa liderança, o que
sobra, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é a Incerteza. Até
por que, quando existem boas intenções e providências para
corrigir vícios antigos da nossa econ9mia, como ã_ abertura
do mercado interno à competição internacíonal, elas assumem
um caráter tão atabalhoado_ que pode, inclusive, representar
um risco adicional, ao ameaçar a integridade da indústria
nacional, que a propósito, atraveSsa uma fase negrã-em: seus
balaços.
Senão: vejamos: as indústriã.s tiveram, de maio-do ano
passado a maio deste ano, uma queda acumulada de 15,8%;
as- insolvências, em abril, foram da ordem de 570, 16%- ·a
mais do que em janeiro e 479% acima do que foi verific:aao
em igual mês do ano passado, equivalendo-se aos níveis regis~
trados em 1977. Analisando o desempenho de 100 firmas que
estão entre as 500 maiores do País, o Centro de Estudos
Empresariais da Fundação Getúlio Vargas constatou que 40%
delas fecharam as contas ano passado acusand_o prejuízos.
O CEE comprovou, ainda, o crescimento do endividamento
do setor produtivo, a queda da liqüidez corrente e da rentabilidade do património, que acusou menos 2,33% contta os
9,21% positivos de 1990
··
Pesquisa levada recentemente a efeito pela Price Waterhouse, com audiência de 50R empresáriOs, constatoU que
a carga tributária, a recessão estimulada e os juros altos configuram os principais óbices aos investimentos. Em decorrência,
a projeção de inversões para este ano situa-se em torno de
14% do PIB, contra os 18% aplicados, em média, nos anos
80, década considerada perdida. Se lhes sobram ree:ursv__s, eles
têm destino certo, de acordo com Arno Mey:!!r, do Centr9
de Análises Macroeconómicas da Fundap. Utilizando-se de
dados do FMI, ele concluiu que o volume de depósitos bancários de brasileiros no exterior chega a 17 bilhões de dólares,
o maior montante da década.
Adicionada à migração ilegal de divisas, os investimentos
e depósitos oriundos de fraudes cambiais podem, segundo
outras fontes, chegar à portentosa cifra de 55 bilhões de dólares
praticamente a metade da dívida externa brasileira.Fica paten~
te, por esse ângulo, o descrédito e receio dos agentes econó~
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micos em aplicar recursos em uma economia gerida por políticas arbitrárias, implementadas em caráter espasmódico e sem
nenhuma segurança de justa lucratividade.
Se os próprios brasileiros preferem garantir-se de outro
modo, o que dizer das empresas multinacionais diante de
tantos impasses, incetezas, alta tributação, encolha do mercado interno? Partiram para a redução de investimentos ou
a simplificação de suas estruturas, como a General Motors,
que transferiu sua matriz de operações para a América Latina
de São Paulo para Miami. Outras, como -ã- Rhodia, agiram
diferentemente: a Rhodia fechou uma fábrica na Bahia e reduziu seus investimentos em 30 milhões de dólares; a Hoechst
diminuiu suas inversões em 70%, e a Shell em 40%.
Para um país que vê no capital estrangeiro a alternativa
para ativar a economia, essas são péssimas referências. Inclusive quando se constata que o México e Chile foram os países
preferidos na América Latina para receber, em 1990, irivestimeittos e:trernos, angariandO um aparte global de 10 bilhões
de dólares. Uma outra questão que não pode ser relegada,
nesse particular, é o fato de que as empresas multinaCionais
têm vendido mais empresas brasileiras para compradores nacionais do que o inverso.
- POr isso,- fica difícil saber onde o Governo vai conseguir
parceiros ·para implementar seu Profeto de Reconstrução Nacional, uma vez que, numa nova recada liberal, o Presidente
CoUor pretende reduzir a presença do Estado na economia,
transferindo para a iniciativa privada - nacional e estrangeira
- a gestão de se tores como a exploração do petróleo, siderurgia e serviços públicos de oferta e deistribuição de energia
elétrica, telefonia e transporte ferroviáriO. - Se vencer politicamente a parada, o que não será fácil,
pela incongruência de que se reveste a transferência de setores
da administração pública que tradicionalmente deram certo,
restam dúvidas sobre a atratibilidade dos negócios, visto que,
apesar de dispor de um mercado consumidor da ordem de
so- milhões de pessoas, a distribuição de renda é base para
atrair investimentos externos. Vista por esse ângulo, aliás,
a reforma patrimOnial do Estado é curiosa, porque preteitde
ser moderna ao abrir mão da exploração desses serviços depois
de, em passado não muito distante, tê-los adquirido de empre·
sas multinacionais.
Nem mesmo a promessa feita pelo Governo, de praticar
uma política realista de preços e tarifas de serviços públicos~
seria Credencial suficiente para despertar o interesse internacional, que não ignora o papel da distribuição de renda como
garantia de um bom negócio. Não faltam advertências quanto
a isso: recentemente, o vice-presidente dO Citibank para a
área de Marketing no Brasil, falando para empresários cariocas_ do Grupo de Intercâmbio Empresarial, alertou para o
"sério risco de convulsão social" que a concentração de renda
pode provocar no País.
Por outro lado, Sr. Presidente e Srs. Senadores, publicações acatadas como a lnside Bi-asil, especializada em economia
brasileira e_ circulação dirigida para cerca de 600 empfesas
com interesses no País, assinalou que, a par de um Governo
autoritáiió, o "Brasil vive um processo -de estagflação". A
conjugação de inflação com a paralisia ou ineficiência das
atividades produtivas é dose mais do que bastante para inibir
os investirrientos estrangeiros, a· par da teoria governamental
que coloca o empobrecimento como condição essencial ao
desenvolvimento.
Nem mesmo a substituição de equipe económica e a adoção do estilo softdão garantias ao restabelecímento da confian-
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ça e a crença de que a zona de turbulência foi superada.
Afinal, os que hoje dão demonstração de incapacidade_ foram
pródigos em crítí~s_aos governos anteriores e aos adversários
políticos, vendendo uma imagem de eficiência que não sUbsistiu sequer a um ano de administração. A reversão do processo
hiperinflacionário, por exemplo, não pode sequer ser considerada como uma vitória, cm função dos resultados efêmeros
e do monumental preço cobrado à sociedade brasileira.
Depois de duas intervenções económicas de grande porte,
e do malogro de ambas, o estilo soft, -que, aliás, combina
mais com o diplomata que temos à frente dó_ Mmistério_ da
Economia -:-:-parece_ser a senha para conclusões do tipo "não
há mais planos, nem pacotes-surpresa, confiSco_ ou _congelamento", O tempo, agora, seria de gradulismo responsável,
com descongelamento dos preços, preservaçãO dos fundões,
retomada do pagamento aos credores externos e, até onde
for possível, reaquecimento da economia.
_.~
Essas proposições, aliás, caberiam num Plano Collor 3,
equivalente, talvez, à "política feijão-com-arrOz" de outras
temporadas, mas com a introdução de novidades como Banco
Central independente criação de taxa de câmbio fixa e realinhamento de tarifas públicas, esta última, con-dição _essencial
para um acordo de intenções _com o FMI, é um cenário_muito
modesto para um presidente que supostamente _iria levar o
Brasil a compartilhar do restrito clube de n.a_ções pertencentes
ao Primeiro Mundo.
A despeito da aparente calmaria, e dos frágeis indícios
de recuperação e_conômíca - devidos mais a fatores_ circu_ns~
tanciais como a reposição de estoques ante o_fim_do_ congelamento e a e_xpectativa do aquecimento da demanda no início
do segundo semestre, com a libera-ção da primeifa pafcela
dos cruzados retidos, do que uma recuperação propriamente
dita..:......., nossos problemas básicos não estão venCidoS:,-A começar pela própria inflação que, este _mês. poderá aproximar-se
dos dois dígitos, e cujo comportamento no segundo semestre
configura uma incógnita de alto risco.
Em sua obra "0_ Patriotismo Difícil", Cassiano Nunes
condensava os dilemas e perplexidades de um País que não
consegue achar a saí~a para suas dificuldades._ Dizia ele que"
Os velhos problc::mas do Brasil possuem iSto em comum: perene atualidade. A falta de uma corajosa solução, continuam
sernpre·atuais". Tudo indica que vamos atravessar os próximos
anos às voltas com muito barulho, mas pouca ou nenhuma
eficiência, porque não existe a compreensão de que nossos
problemas guardam estreita relação, em caráter mais próximo,
com o _modelo de desenvolvimento posto em prática nas últimas décadas e, em plano mais remoto, com as próprias contingências históricas do nosso passado.
Como dissemos nu iníciO, do mesmo modo que se perde
a perspectiva do conjunto, ao analisar-se o quadro brasileiro,
também o Governo não pensa o Brasil na sua totalidade,
acentuando, com essa miopia, desigualdades e discrepâncias.
O Projeto de Reconstrução Nacional, por exmplo, que poderia
ser um esforço nesse sentido, acaba se convertendo num conjunto de idéias divorciado da reliadade. A c_o_n_fe_r._ên_ç_ia entre
as propaladas prioridades e a prática, consubstanciada na Lei
Orçamentária, não existe.
A crise de desconfiança e incertezas decorre dessa postura
dupla, da vaidade que impede um mea-culpa quanto aos fracassos acumulados e. a exata compreensão da natureza de
nossas dificuldades. Em recente exposição que fez na Emabaixada da França, em Brasília, o pintor e escultor Antonio
Pateiro produziu, com a "Ceia dos Descaroisados", o melhor
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retrato do Brasil dos anos 90: enquanto uns poucos se banqueteiãm, e o presidente se diverte em suas exibições esportivas,
O$ descamisados acotovelam-se, inutilmente, para tentarem
sé aproximar da mesa.
As esperanças estão arquivadas, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, até que o Governo se dê conta de que não existe
projeto milagroso para salvar o Brasil, e isso só será possível
com o envolvimento de toda a sociedade. Mas 1 sem confiança
não avançaremos em sentido nenhum; e cofiança,_ Só se recupera se houver humildade para admitir os erros. Do contráriQ,
estaremos condenados a passar os próximos três anos em experimentações, sem o consolo de supor que os_ anos difíceis
estarão próximos do fim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival_B.aptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncja
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acompanhei com interesse, pelo noticiário amplamente
divulgado, as visitas_ do Presidente da República a diversos
países com quem o Brasil mantém relações diplomática e vínculos de intercâmbio e cooperação.
Para júbilo nosso, o Brasil tem um trânsito extniOrdinariamente saudável na_comunidade internacional, resultado de
nossa habilidosa e efici~nte _tradição diplomática, firmada nos
mais sólidos princípios da solidariedade, do diálogo e da cooperação, que sustentam as relações de intercâmbio comercial
e:.cultur-arentre as nações amigas.
Li, na Folha de S. Paulo de 15 do corrente, um artigo
de autoria do Ministro Francisco Rezek, intitulado "Na Medida Certa", que faz uma análise de nossas relações com os
países da comunidade internacional, face â conjuntura econômica muildíal, "levando efu cOnsideração fatores como democracia e mercado; prosperidade e justiça social; desenvolvimento auto-sustentado e preservação do meio ambiente; cooperação e paz; segurança e solidariedade, vetares, sobre os
quã"iS,- neste final de século, no plano interno e externo, repousa o grande desafio de se encontrar o modo mais eficaZ de
combinar e-quilibrada e satiSfatoriamente estas fOrças, nem·
sempre convergentes.
Atualmente, a crescente interdependência dos mercados
e a progressiva globalização dos fluxos financeiros impõem
condições e interesses Corriuns que hoje, mais que no tempo
da guerra fria, permitem uma maior aproximação entre os
parceiros económicos.
E cita o Ministro Rezek, com grande propriedade, que
"A grande revolução de nossos dias operou, entre outros efeitos, o de haver desmitifícado as divergências.
Neste mundo finã.lrnente livre _do maniqueísmo ideoló-gico, as verdades de uns não são ne.c:essariamente_as ver-_
dades dos outros,.,
E mais além:
_., "O sOtaque nas conversaçóes internacionais, longe de
ser uma arrogância nacionalista ou a caricatura envelhecida de um confronto, expressa a consciência serena e
amadurecida de que as relações entre dois países, .. desconsideram as linhas forçosamente distintas do tecido social que representam."
É uma observação absolutamente clara que faz o Ministro
Rezek sobre a nova realidade da conjuntura mundial após
a queda do muro de Berlim e a abertura do Leste Europeu.
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De suas missões ao eXterior. pelos conta tos que- manteve
com autoridades e lideranças nos países visitados, o Minlsti·o
concluiu com otimismo as perspectivas do relacionamento ce[ltenário entre o Brasil e os Estados Unidos, considerando que
os dois países "não poderiam estar em melhores condições
para estreitar e aprofundar seus laços de amizade". Relembre-se, em testemunho desses laços e de nossa afinidade com
a grande nação do Norte, que foram os Estados Unidos o
primeiro país do mundo a reconhecer a independência do
Brasil em 1922.
Finalizando, Sr. PreSidente, peço a transcrição çom o
meu pronunciamento do artigo publicado, de autoria do eminente Ministro, sobre a conjuntura política e diplomática em
que nos inserimos. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFER EO SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
NA MEDIDA EXATA
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O programa brasileiro de recuperação da economia e
da sódedade ainda não se concluiu, embora sejam mUitaS
as eVidências de que eStamoS eln bom caminho."Übservam-no,
lá de fora, nossos interlocutores bem informados, entre os
quais tálvez não se incluam todos oS estra_tOs dp_ q uad-rÕ político
e social norte-americano, mas figura CO!ll destaque, segut:_amente, o governo do presidente George Bush.
-- A qualidade das relações entre dois países revela-se quando cada um dos parceiros tem idéia clara da identidade e
das circu-nStâncias do outro, e as respeita. Desse ponto de
vista, Brasil e EUA não poderiam estar- em melhores condições para estreitar e aprofundar seus laços de amizade. sem
contessôes que arrailhem a a,uto-estima de qualquer deles.
Sem sacrifício de princípios. A vista êoristante da sociedade
que cada um dos dois governos representa. Na medida exata.
fR.ANCISCO REZEK, 47, é ministro dãs RelaÇões Exteriores do governo
Coltõf; foi ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
-

Francisco Rezek

As relações entre o Brasil e os Eatados Unidos da América ·alcançam hoje melhor nível à conta de um diálogo horizontal, onde não se escondem queixas recíprocas e onde se
procura, em bases igualitárias, resolver de modo construtivo
os problemas de uma densa agenda bilateral. __ É ilusório supor que a boa qulidade das relações entre
dois países seja variável cativa da falta de divergência ou,
mesmo, da mais profUnda e irrestrit3. harmonia. na dinâmica
de agora, marcada por franca interdependência entre mercados e crescente globalização de fluxos financeiros,_encontros
e desencontros entre os principais parceiros econômico_s :::os Estados Unidos, os países da CEE e o Japão - talvez
os aproximem mais hoje que à época da Guerra Fria, cfuando
se decretava maior afinidade de princípios e propósitos.
A grande revolução de nossos dias operou, entre outros
feitos, o de haver desmitificado as divergências. neste mtindo
finalmente livre do maniqueísmo ideológico, as verdade-s de
uns não são mais necessariamente-as verdades de outros.
Poucos pretenderiam discutir a importânCia, em nossa
modernidade, de elementos essenciais como a democracia e
o mercado, a prosperidade e a justiça-social, o desenvolvimento sustentado e a preservação do meio ambiente, a cooperação e a paz, a segurança e a solidarida_de.
Não existe, no entanto, um modo único de combinar
equilibrada e satisfatoriam-ente as forças que determinarão,
tanto no plano interno como no âmbito das relações internacionais, a prioridade e o ritimo desses ·grandes vetores do
final do século.
·
O passo da história- não é idêntico em toda parte, aqui
e ali, circunstâncias várias aceleraram, retardaram, ou chegaram mesmo a impedir que se instaurasse OprOcessO de mudança. Assim, aquilo que para alguns configura desdobramento
natural do progresso, para outros pode ainda representar
imenso e difícil esforço de atualização.
Nesses termos, o sotaque nas conversações internacionais, longe de ser uma arrogância nacionalista ou a caricatura
envelhecida de um confronto, expressa a consciência serena
e amadurecida de que as relações entre dois países, se merecerem o adjetivo de perfeitas, ou perderam vida e, com ela,
a esperança de se tornarem um dia ainda melhores, ou, mais
grave, desconsideraram as linhas forçosamente distintas do
tecido social que representam.

O SR- PRESIDENTE (DirCeU Carneiro) __: Cbil:C~do a
palavra ao nobre Senador Nelson Wed~kin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT -,- SC. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores_~_
~t!ssadá-algum tempo da exoneração da Ora. Zélía CardosO de Mello do MiniStério da Economia, nós e O povo
brasileiro podemos perceber a extensão e a profundidade da
sua atuação no Governo Federal. A re:cessão promovida pela
política vigente nos últimos doz_e meses foi a rriais arástica
e violenta desde que, em 1949, a Fundação Getúlio Vargas
começou a medir :a atividade económica_ no Brasil. Em doze
meses, o Produto Interno Bruto brasileiro caiU em 6,87 por
cento, fato que demonstra, de maneira iriequívOca, -que o
Brasil caminhou para trás, enquanto o mundo inteiro procurou
meios de _avançar, melhorar e de s_e aperfeiÇoar.
Os economistas brasileiros, quando estão no Governo,
sofrem de uma peculiar síndrome que os cOnduz a fazer recessões. É uma estranha compulsão que não mede conseqüênCias,
nem respeita padrões estabelecidos. Todos os. econowista,s
que estiveram no Governo brasileiro, na última década, promoveram a sua própria recessão como- a demonstrar cjtie' esta
fõi mais-severa e rigorosa que a: ánteriOt. Há, neste desvio
de CO!llportamento, também, um componente quase religioso:
é o famoso sentimento de culpa. Os econOmistas- sentem~Se
culpados, talvez pelos seus próprios erros, e obrigam toda
a sociedade a um ritual de expiação.
_
Recessão não funciona, -a não ser para pmii"r" os aSsalariados, enriquecer os que lidam com dinheiro e fornecer elementos para aqueles mesmos economistas escreverem ;;~.rlfgbs,
defenderem suas teses que mais tarde vão render benefícios
na forma de consultaria a empresas privadas. O exemplo brasiJeiro é-tiPIOO: OS anos oit~nta é um período desigriado, pelos
técnicoS, como a década perdida. O Brasil está em recessão,
mais moderada ou menos, desde 1982. A da ex-ministra Zélia
Cardoso de Mello foi ·a mais radical. PiovOCOu um -Viõlento
desemprego, confisCou po-upança de pensioriistas-- e aposentados, provocou toda a sorte de desequilíbrios, mas néni por
isso a inflação acaboU.. A Ora. Zélia, com seu linguaja:f emp"ólado, cheio de neologismos, com alguma arrogância e muita
inexperiência, deixou o Governo como entrou ..Não acr~
centou nada, não _g~rou um único emprego, á.cãbou com o
de milhões e não teve o prazer de anunciar o fiiD.- da inflação.
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No mês de abril passado, o desemprego na Grande São
Paulo atingiu a um milhão, cento e vinte e trê.~ mil pessoas
(1.123.000). Em relação ao mês de março_, houve um acréscimo de 95 rriil deSOcupadOS.. Estes_ dados foram levantados

pelo D!EESE e pela Fundação Sistema Estadual de Análise
de Dados - SEADE - e publicados pelo jornal Folha de
S. PaUlo no dia 28" âe ma!o· deste ano. A pesqui~'!- vai longe
para informar que houve um cresdm6nto na ocupação nos
setores menos dinâmicos da economia, além- de as mulheres,
antes inativas, terem ingressado no mercado de trabalho para
compensar perdas na renda família~. -~I!l resumo, o· etnprego
caiu na indústria e cresceu no coritércio e no setor de serviços.
O desemprego entre homens (11 ,9%) e. chefes .de domicilio
(7 ,7%) foi recorde na série histórica da pesquisa iniciadã em
1985. Ainda foram atingidos de forma intensa as mulheres
entre 25 e 39 anos. A taxa de desemprego total passou -de
12,3% da população economicamente ativa p-ara 13,1% em

abril.
A recessão afeta tudo, menos O- consumo de alimentos
básiCos. Esta é constatação universal, que, infelizmente, não
tem guarida entre os brasileiros. A rec_essão_ foi tão fort~ que
até o consumo de alimentos básicos caiU. De acoido com
a ETAC Consultaria Agrícola, houve queda de 25% no consumo nacional de carne bovina no primeiio quadriinestie de
1991 contra igual período de 1990. O mesmo estudo indica
uma redução de 20% no consuino do feijão e quinze por
Cento para o arroz.-- Em São Paulo, o Sindicato da Indústria
do Frio, o Sindifrio, aponta uma queda de trinta por cento
no co-risumo da carne naquele período~ O presidente do Sindifrio, Sr. Itacyl Gomes Gamelo, afirma que sobram nos frigorí:fico_s principalmente a carne de segunda, comprada pela população _de baixa renda. "Esse pessoal simplesmente parou de
comer carne", diz. Outro estudo, este da Safras e mercados
Consultaria, informa que, até o ·início de 1990, o brasileiro
comia, em média, 17,9 quilos de carne bovina por ano. Em
1991, a perspectiva para -a mé-dia doS doze meses é que não
ultrapasse a 15,6 q·tilos. "A população está empobrecendo
e comendo alimentos de valor nutricional menor. Houve transferência do consumo Jo a:roz e do feijão para o de massas",
afirma Vlamir Branddise, lla Etac Consul~oria.
Outro estudo, pro~uzido pelo DIEESE, condui que o
rendimento médio real dos assalariados ~ofreu uma queda
de 22,4% entre março de 1990_ e março de 1991, período
que comporta os doze meses de Governo Collor e aÇlministração econôntica da Dra. Zélia Car-dosO de Mello. Todo esse
esforço, Sr~ Presidente, Srs. Senadores, resultou em_nada.
O economiSta Rudiger Dornbusc]l, professor do Massac_hus~
sets Institute of Technology (MIT) veio ao Brasil para dizer,
aos brasileiros, que o País atravessou até agora uma recessão
inútil. Ele diz textualmente, segundo a Folba de S. Paulo
do dia 28 de maio: "0 que a ex-ministra Zélia Cardoso de
Mello fez foi destruir a produção sem haver promovido um
sólido reajuste fiscal:n O pt...:·"""ssor ·DorD.busch- é um alemão,
de 48 anos, formado em Genebra e professor do MIT, onde
se notabilizou por ser um dos principais teóricos scb:C-e-es-táblií~
zação em países c_om inflação crónica. Segundo ele, o aprofundamento da recessão é inevitável, porque o País não percorreu
nem a metade do caminho da estabilização. Mais: de acordo
com o professor, não existem possibilidades_ de cresc:Jnento
do Produto Interno Bruto nos próximos seis ri:ieses. Ele acrescenta que a queda de 6,87 do PIB foi o legado que a ex-minfsfra
deixou à Nação. "Ela- estou citando o professor -desper-
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diçou uma oportunidade éxtraordinária. A economia está agora enfraquecida por uma recessão inútil."
O cenário de crise é intenso e luminoso. Tudo o que
estou mencionando e citando aqui foi retirado de uma única
edição do Jornal Folha de S. Paulo, do dia 28 de maio. Bastaram duas meia-páginas para informar â sociedade da extensão-dos problemas criados pela condução equívoca da política
económica. Os brasileiros ficarain prisioneiros de experiências
de laboratório, comandadas por pessoas não qualificadas para
fazê-las. Foi o período da improvisação total e absoluta, do
desrespeito às normas legais e constitucionais cõin conseqüências desastrosas para· o País. Uma recessão deste tamanho
e com esta profundidade condena à morte prematura milhões
de brasileiros que deixaram de se alimentar bem, de alimentar
convenientemente s_eus filhos, e provoca um alarmante índice
. de mortalidade infantil no primeiro ano de vida. Os jovens,
bonitos e apaixonados economistas, no alto de sua inacreditável arrogância, nãO conseguiram ·vér 6 Brasil real. Fizeram
suas experiências, seus testes de simulação e, quando perceberam que nada deu resultado positivo, foram descansar nas
principais capitais da Europa. O brasileiro médio ficou aqui,
morrendo de fome, sem expectativas, nem esperanças. Perdeu
seu emprego, viu seu filho passar dfficuldades, a mulher ser
levada a trabalhar, e tudo em nome de quê? Em nome de
nada.
--Sr. Presidente, Srs. Senadores, houve época, neste País,
em que se fazia política pedindo, ou exigindo, conforme o
tom da reivindicação~ (]ue os militares retornassem aos quar~
téis. Eles voltaram e se integraram normalmente à vida nacional, que não conhece crises institucionais há mais de seis anos.
Em termos brasileiros, este período já constitui quase um
recorde. Mas, os economistas oficiais assumiram o papel autoritárío antes exercidO pelos militaies.- Nós todos assistimos;
perplexos, esse grupo de garotos, mal saído da universidade,
pedindo publicamente a reforma da Constituição. Nenhum
deles, jamais, tentou se eleger, nem incursionou pela vida
pública. Não. Mas, eles se outorgaram a função de comandantes supremos de uma revolução fictícia, que só nos levou
a mais desespero, fiais desesperança e à dor profunda de
ver nossos irmãos, brasileiros, morrerem de fome. É chegado
o momento~ neste início da década de noventa, de exigir que
os economistas voltem para as salas de aula e façam, apenas
nas universidades, as suas simulações. Deixem o Brasil em
paz._
Sr. Presidente, Srs. Senadores, somente alguém com um
profundo desprezo pela vida humanas ou dono de um absoluto
desconhecimento da realidade nacional poderia coloqtr em
prática um projeto com lógica tão perversa. Para além disso,
só nos resta lembrar Eça de Queiroz e afirmar que urna situação como essa resulta de "rp:á fé cínica ou da obtusidade
córnea·•. O Brasil recuou no tempo, nos últimos doze meses.
Perdeu-se dinheiro, investimentos, criatividade, e ainda somos
obrigados a assistir, envergonhados, ao espetáculo das filas,
na porta dos consulados estrangeiros, de pessoas que buscam
um visto para serem admitidos em países de economia organizada. É a crise que leva o brâsileiro ao limite, à situação
extrema, de abandonar sua p-rópria nação.
Este é o retrato do Brasil de hoje, um país que lutou
bravamente nos anos cinqüenta para saltar sobre o subdesenvolvimento, que-soube encontrar os caminhos do progresso,
que buscou em si próprio, e na criatividade de seus nacionais,
soluções técnicas para vencer os muitos desafios. Passou a
ser um país exportador. Realizou, por anos seguidos, o tercei-
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ro maior superávit do mundo. Entrou na difícil sear~ da a.Ita
tecnologia. Tomou-se -o- UiiiCo país do Terceiro Mundo a ter
sua própria indústria de informática. Driblou barreiras e preconceitos para desenvolver uma indústria nuclear autônoma.
O Brasil é viável e já demonstrou a si próprio e aos estrangeiros
suas múltiplas capacidades. O que é inviável, no Brasil, são
os economistas oficiais. Eles desmontam o País, desorganizam_
a produção, atrapalham a indústria, piejõdicãm o' cciinérció;
fecham universidades e centros de pesquisa e lançam a sociedade na angústia, na solidão e no desamparo. E não geram
nada em troca. Nem esperança. A crise no Brasil tem, até
agora, um nome: é a crise da falta de criatiVid~de_jios ~cano
mistas, e de seu absoluto descompromisso com a realidade
nacional.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
· ·
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB '- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senªdg_res. Atendendo à convocação feita por mim, através do RequerimentO
n' 143, de 1991, o Senhor Antônio Cabrera, Ministro da Agricultura e Reformã Agráriã CompareCeU ao Plenário do_ senado
Federal em 5-6-1991, onde, em sessão ordinária, prestõu infor:.
mações sobre diversas questões de âmbjtv regional e nacional,
de responsabilidade daquela Pasta.
Iniciou com um resumo das principais ações da atuªl
adminiStração, no período de um ano, com destaque para
as seguintes áreas: a) defesa sanitáríaanimal·e-vegatal; b)
política agrícola e_crédito rural; c) irrigação; d) reforma agrária; e) pesquisa agropecuária.
·
.
Sobre cada uma dessas áreas, o Sr._Ministro disse o se__
__,__ _
_.
guinte:
a) Defesa Sanitária Anhnál e Vege_tal -dada a cassação
do registro de exportação de "cames" do Br~il pelas autoridades americanas, em maio de 1990, o MiniStériO:- segundo
expôs o Sr. Ministro, tOmoifprOVidêncüis "iinediatas pata sanar
o problema, reestruturando o serviço de defesa co.m _Yistas
ao combate â febre aftosa. Igualmente, a_Comunida.de _Eç_çn_ômica Européia ameaçava com a suspensão das imPortaÇões
brasileiras de produtos animais, tendo em vista_ a precariedade
dos laboratóriOs, ·e- que-para reequipá-los foram irivestídos,
em 1990, cerca de um milhãÔ e meio de dólares. Em t991,
estão sendo investidos dois e _meio milhões de dól~res. Asseverou~ue o Brasil está capacitado a realizar qualquer análise
laboratorial para detecção de resíduos nocivos aos produtos,
e que o projeto firmado com o Banco- Mundial, de cento
e cinco milhões de dólares, foi reatiVàdo.
_ _
Deve ser assinalado aqui que o projeto junto ao ~Banco
Mundial (Projeto Controle das Doenças dos Animais), fOi
lançado com toda a pompa pela administraÇão anterior,- em
que finais de 1987, e vinculado ao Contrato âe Eq~Jil'éstiniO
n'? 2.864- BR/BIRD. não tendo Sido cumprida nos anos seguintes, na época contratada, a contrapartida dos recursos nacionais, levando o país a pagar as multas de praxe_, além de
não ter avançado, como devia, no tão necessário controle
das doenças animais. Espera-se qUem com a priõridade dada
ao projeto, sejam alcançados no futuro os resultados esperados. Seria de bom alvitre que a ComisSão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização ou outra comissãc>do Congresso trabalhasse em- conjunto com o Tribunal de Contas
. da União, com vistas a analis_ar o projeto em causa, dO ponto
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d~. vi~ta. dos custos e dos benefícios, f~endo _cumprir o art.
70 da Constituição Federal4e 198~. _
_ _-- -- -b) Política Agrícola e Crédito Rural- cOffi 3-ffinSferênciã
dos organismos responsáveis pela política de abastecime-ntO
pa:rã- o· Mfnistério aa ECónOmiá, e- qUe resultou na ctiaçãQ
do CNA - Comparihüi Nacional de Abastecimento, a interferência do Ministério ficou restrita ã área de produção. ContudO, sã1ientóu o· sr. Miriisti-0 que eStada en-cãtninhando, dentro
em breve, ao Congresso Nacional um projeto de lei propondo
a criação, no Ministério, da Secretaria Nacional de Política
Agrícola que trabalharia em articulação com o Conselho Nacional de Política Agrícola - CNPA.
Atenção maior,- em- têtiii"óS -de política agrícola, estaria
sendo_ dada à concessão de créçlito _rur_al:t.. com 6 aurti~rtto
dos quantitatiVos à disposição dos produtores, sugerindo, paia
1991/92, um volume de recuisos ·de ordem de um tr~lhão de
cruzeiros. Sabe-se, entretanto, que esses recursos dependem
da voluntariedade dos bancos comerciais, por não dispOr o
Tes6t1rO Nacional de dotações orçamentárias s_ufícien~e-~. ·sãliente-se que para fazer face a um déficif aCU.rilulãdo pelo
Tesouro Nacional junto ao Banco do Brasil, e não inscrito
no Orçamento FiSCal para 1991, foi reqUerido um crédito especial de trezentos e dois bilhões· d~ cruzeiros, mediantea_emissão de títulos públicos. Como disporia o Tesouro de rrlais
recursos tão facilmente ou, a que taxas de juros os produtores
poderão contratar seus empréstimos, não_ foi menciOnádo.
_Ressa]tou, ainda, a liberação de recursos pelo BNDES para
a aquisição de máquinas e equipamentos (FINAMERURAL), linha especial de crédito a taxas de juros ·de oito
e meio por cento e nove por cento, ao ano, mais ·a ·van:a:çãb
da Taxa Referencial de Juros, a depender da região onde
se localiza o empreendimento rural. Um dos ínconvenierites
_dessa linha seria o prazo de amortização dos ~mpréStini.ús,
inicialmente. de trê"s meses, e alterada para seis meses. O
MiiiistiO sol\citou ao Ministério d,a etonom_ia a exteÍl.são do
prazo para um ano, ao invés de seis meses, com vista-s a
adaptá-la ao ciclo produtivo da agricultura.
-----c) Irrigação - informou o Ministro sObre a mudança
ocorrida na política do MinfStérfó quantO ãYii"ê"rttalidade sobre
os projetes de irrigação. A ótica agora ·seria estimular a emãncipação dos projetas, evitando as situações vigentes de tUtelagem, como a existência de projetas de até 19 anos. Estaria
sendo associado ao sistema de irrigação_, o Departamento Nacional de Cooperativismo, mediante a criação de cooperativas
de irrigantes, com autonomia financeira~ Mencion-ou a ·aprovaçãa pelo Senhor Presidente da República do projeto de
irrigação, Nordeste I, que objetiva duplicar a área pública
irrigada e injetará 465 milhões de dólares em uma área tc_;>tal
irrigada de 62 mil hectare:;;.
Os projetas em andamento seriam conclujdos em tq_do
o- Brasil, antes de se iniciar qualquer outro. Sabe-se que,
apenas agora, no final do 19 semestre, é que foram iniciadas
as primeiras liberações de recursos pelo Ministério da Economia para atender à irrigação, recursos esses insuficientes, me·s~
mo para saldar compromiss_os _assumidos anteriormente.
d) Reforma Agí-ária - comentou o Ministro sobre- a reestruturação porque passou o INCRA e sObre o as~entame"nto
de 100 mil famílias em ·áreas desapropriadas pela administração Sarney. Em 1991, foram desapropriados 26 mil hectares, além da recente formalização de um Ato Presidencial
para desapropriar 1 milhão de hectares. A meta para 1991.
é de 6 milhões de hectares, para o assentamento -de mais
cem mil famílias. Estão orçados 122 bilhões de cruzeiros, via
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eniissão de TDAs (Títulos da Divida Agrária) para o paga·
mente de benfeitorias, em 1991. Estes números, enti:etanto,
parecem irrealizáveis neste exercício, visto estarmos em junho
e sabermos que açõesdeste tipo levam mais que um semestre.
Se para 1991, a meta é de 6 milhões de hectares, e até o
presente só foram desapropriados 26 mil hectares, a distância
para o seu cumprimento é colossal!
As ações da reforma agrária oficial foram sempre tímidas.
A atual administração apresenta novas formas de agilizá·las,
que dependem, contudo, da aprovação de leis ordinárias, cuja
tramitação pode levar mais tempo do que o necessário para
que se cumpram os objetivos da política. Informou o Ministro
que medidas administrativas foram tomadas junto ao INCRA,
destacandoMse_ a Portaria que proíbe a realização de acordos
amigáveis e a Solicitação à Justiça Federal do envio de pf;!ritos
para avaliar as áreas a desapropriar.
e) Pesquisa agropecuária MA despeito da_ escassez de recursos, várias novas tecnologias foram lançadas pela EMBRAPA, destacando-se a criação de inseticida biológico para o
combate ao percevejo da soja. Ressalte-se, entretanto, que
o período médio de estudo e lançamento de uma pesquisa
agropecuáiia é de, pelos menos, quatro anos, o que nos leva
a sugerir que os resultados apresentados como sendo da atual
administraÇão provêm de esforços feitos -no passado.
Além de sua exposição, o Sr. Ministro formulou respostas
a diversas indagações que fiz, cujo te_or_ resumo a seguir:
a) Cacau - tendo em vista a situação draniática porque
passa a região cacaueira da Bahia quais as-aç-ões do Ministério
para impedir a propagação da vassoura-de-bruxa, para propiciar as condições técnicas e fiiianceiras que viabilizam as áreas
afetadas? Quais as- m.eaidas que visam a estimular a diverSificação da produção? Quais as informações técnicaS disponíveis
sobre as culturas mais rentáVeíS, sobre as condições climáticas?
Quais ã.s possibilidades de serem obtidos erripréstimos eStrangeiros para o plantio de culturas perenes? Quais _as diretrizes
atuais do Ministério para a política cambial, de preços e de
financiarilento- para o setor?
As respostas a estas perguntas foram genéricas, t_endo
na oportunidade, o senhor Ministro afirmado que "o Ministério está à inteira disposição para uma eventual reunião com
os Srs. senadores que estiveram inieressados" e que seria
feita uma exposição completa de todas as ações, com a projeção de transparências, slides e outros recursos.
Iniciou "afirmando ser a política- caca:Ueifã de responsabilidade não apenas do Governo federal, mas das esferas estadual e municipal, e que a sua administraçãO-apreciaria a cOlaboração daqueles setores, sem dizer, entretanto, como esta
se daria, e sem reconhecer a importância do cultivo, em termos
nacionais.
-Foram feitas gestõeS jUntO 30 -ga_nco Centra] _em_ abril
de 1990, com vistas a prorrogar até agosto de 1990, as dh'idas
dos produtores de cacau, vencidas em fevereiro daquele_ ano.
No vencimento, essas dívidas foram prorrogadas por mais
um ano, salientando que essa prorrogação estaria privilegiando os cacauicultores, em relação aos demais setores agropecuários. Foi aUmentado o valor básico de custeiO de cacau,
que oscila hoje entre cinqüenta e oito rriíl cruzeiros e s_eSse-nta
e quatro mil cruzeiros, com vistas a propiciar, maior volume_
de recursos liberados via crédito rural.
Quanto ao combate à vassoura-de-bruxa, salientou que
o País preciSa conviver com o mal, a exemplo dos_ demais
países produtores da América Latina e do Caribe_,__ Estaria
o ministério empenhado em aumentar os recursos à disposição
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da Ceplac. com vistas à pesquisa para o combate à doença,
mas estaria limitado pela não-realização da venda do prédio
onde funcionã.va o referido órgão, e pela não-aprovação do
Projeto de Lei no 3, que tramita no Congresso, e que destinada.
recursos para a pesquisa agropecuária (inclusive em cacau).
Em 1990, for aplicados 112 milhões de cruzeiros na decepam
e na poda de árvores infectadas.
Em 1991, de lo a 7 de maio, teriam sido aprovadas 2.744
propostas de custeio para o cultivo de cacau, totalizando 8
bilhões e 180 milhões de cruzeiros, beneficiando 2.801 produtores da Bahia e do Espírito Santo. Alguns desses projetas
de custeio têm prazo de pagamento de até 4 anos.
Em 1991, estaria sendo regularizada a inadimplência do
país junto à Organização Internacional de Cacau, cuja dívida
totaliza o equivalente a 115 milhões de cruzeiros, referentes
à falta de pagamento da contribuição nos últimos 3 anos.
A dívida junto ao buffer stock não será paga, pelo menos
pela atual administração do Ministério, viSto que outros países
produtores, especialmente a Costa do Marfim, não a estão
pagando. O país já investiu no buffer Stock, 104 milhões de
dólares e tem uma dívida de cerca de 20 milhões de dólares.
A maioria das questões não foi respondida. Por exemplo,
nada foi dito quanto à diversificação da cultura e aos projetas
ou programas da Ceplac para o setor, quais os recursos orçamentários para o combate da doença que assola os cacaueiros,
ou-qual seria a política cambial e de preços para o cultivo.
b) Soja - faltaram recursos oficiais em 1990/91 para
ampliar a área de produção de soja em Barreiras - BA,
e a pergunta versou sobre quais as medidas de política do
ministério em relação à soja e que beneficiem os produtores
daquela região baiana?
-A resposta do Sr. Ministro foi que o ministério não
dispõe de nenhuma política específica para a soja, na região
Nordeste. O que quer o ministério, no tocante ao produto
é promover a verticaliza da produção e a redução dos custos,
com vistas ao aumento- da cqrnpetitivídade do país nas vendas
externas.
c) Café - quais as medidas adotadas pelo Governo
para recuperar, em curto e médio prazo, a situação precária
dos mercados interno e externo de café? Qual a posição do
Brasil, quanto ao acordo internacional de café, o atual acordo
será mantido ou o país voltará ao sistema de quotas que prevaleceu até 1989? Quais os resultados dos programas de c_ompetitividade agrícola, criado em 1990, no sentido de melhorar
o grau de competitividade internacional do setor?
-Nenhuma resposta foi oferecida pelo Senhor Ministro
quanto à situação do ~afê.
d) Abastecimento - quais as medidas adotadas pelo
Governo para o saneamento económico da Campanhia Nacional de Abastecime_nto- CNA? Quais os recursos necessários
para a manutenção da CNA, e corno esta se adequaria à
atual estrutura do ministério? Qual a posição do órgão quanto
ao cumpriménto da Lei Agrícola, no que toca à tributação
compensatória sobre a importação de carne para a formação
de estoques estratégicos? Quais os critérios a serem adotados
paia a fixação dos preços mínimos para a safra 1991/92? Qual
a situação atual dos programas de cooperação internacional,
como é o caso do Projeto Nordeste, cuja gestão ficava a cargo
da Cabal e sobre o qual incidem pesadas taxas de reserva
de compromisso na falta de contrapartida nacional dos recursos externos_?
_ - Quanto à CNA, a resposta do ministro foi de que
se se_ntia impossibilitado de responder, porque o assunto não
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seria de alçada do rnini::ftéi'iO: Em resposta â réplica que formutrações passadas; sem que os resultados sejam compatíveis
lei, o Ministro admitiu qUe Uma das providênci23 que adotaria
com as visioriárias metas-p-ropoStas-: Tódos esses projetas e
no caso de uma transferência da CNA para o MiniStéi'io da programas têm sido lançados sem prévia avaliação dos impacAgricultura seria acoplar os resultados da pesquisa sobre a
tos económicos, ambientais ou sociais. Não são questiOnados
aptidão das terras agrícolas em cada estado para orientar ·o_ os custoS, aS fOntes de recursos, as condições dos empréstililõs
financiainerito rural. Igualmente, as inforffiàções sobre OProa.: e --a-- eXecuÇão ilão é acompanha-da tecnicamente. Todas as
gro (seguro de cré?ito) seriam usadasj>ãra direciorlar"õ cr-é- administrações federais, nos últimos vinte ou trinta anos,)andito.
- - ---çatáilf programaS especiais, linhas especiais de crédito, sem
- No que se refere ao cumpi"imentO- -da Lei AgrícOla,
que a população saiba o que está sendo_realizado, como está
a posição do MinsitériO da AgifCültura seria de que ''qualquer
sendo pago e quem está usufruindo os benefícios. o· Projeto
produto subsidiado na sua origem deve ser taxado na mesma
NOrdeste I, a que o Ministro se refere, trata-se do Contrato
proporção do subsídio que ele recebeu no país que o produde Empréstimo corri o BIRD, n• 3.170, que fora concebido
ziu".
--pel_a ~quipe_a!!teri<?!, envolyendo a Codevasf,,Dnocs e_ Senir,
e) Irrigação -qual é a meta real de iriigaçãO para 1991?
te"iido sido previsto no orçamento de 90, cuja liberação doS
Quais-Os recursos-que Oministério dispõe para fazer a irrigaçãO
reciJ.tsOs_foi hiviabilizada pela falta da contrapartida nacionaL
na região Nordeste neste ano? O que seria-executado e quais
A área de irrigação mereceria um estudo aprofundado, uma
os órgãos envolvidos?
-aVãliaçãQ_pelo Congresso dos projetas executados, pois os
- No que se refere â iiõ.g3ção, a meta do -mlníSté:dO reSultados parecem pequenos em comparação com o volume
de recursos investidos nos últimos- anos.
é, até o fiiià1 do Governo Collor "_aumentar em dois miJbões
de hectares a área irrigada", meta tímida, considerada a potenConcluindo, poucas respostas fÚram dadas, e a solução
cialidade de 50 milhões de hectares irrigáveis e que poderão
para os problemas postos está longe de ser devidamente encaser incorporados ao processo produtivo, afirmou.
minhada! (Muito bem!)
Estaria assegurado para 1991, no Projeto Nordeste 1,
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
cerca de 465 milhões de dólares, ou 80 bilhões de CLw:eiros
palavra ao nobre Senador Francisco_Rollemberg.
para a continuidade das__ob_ras. Existem hoje, "52 obras de
irrigação_ paradas em tOdo b País," que seriam concluídas
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL ~SE. Procom os recursos que o Senhor Ministro afir-ma estãii:fm disponuncia o seguinte _discur~o.)- Sr. Presidente, Srs._ Senadores,
níveis.
- tive a honra de participar, entre os dias 12 e 14 de ]unho,
O Reforma Agrária - o que vai ser feito Sbbre este
em Caracas, de uma reunião do Parlamento Latino-Ameano em matéria-de reforma agrárfa; quais os recu-rsos eXistenricano, destinada a examinar as propostas de reforma de seu
tes e como serão aplicados?
Estatuto; e de uma Reunião Preparatória ao encontro de Car-O Ministro afirmou ter curriprido todas as metas protagena, a realizar-se em fins de julho.
postas pelo ministériO, eúi te-nno~i" ae--tetóiiíf~tàgi'ária, pOrEsses eventos, nunca é demais relembrar, revestem-se
quanto não preconizara a desapropriação de terras em 1990,
de um significado dos mais importantes, quando se trata de
tendo assentados apenas o previsto, 100,971 famílias, em áreas
debater o contexto geral em que se inscrevem os países desta
desapropriadas na administração anterior.
porção continental, seja do ponto de vista de sua integração
Como se vê, de um modo geral, as respostas foram gené- económica, política, cultural, social, seja sob a perspectiva
ricas e evasivas, demonstrando que de fato, o que prevalece dos demais princípios que regem aquela organizaç_ão: defesa
na atual administração é a ausênCia de- ürii projeto integrado
da democracia, autodeterminação dos povos, não-intervende ações. Os recurso.s orçamentários são escassos, tardam
ção, pluralidade política e ideológica e tantos ma"iS necessáiiõS
a serem liberados e a atual equipe ainda não absorveu os ao entendimento e ao respeito reCíproCO entre os estadoSchoques ocorridos com a reforma _admiriistra_tiv;t_.
membros.
Dos órgãos que existiam e cUmpríani u'm-a fun~ãó históConstituído em 9 de dezembro de 1964, o Parlamento
rica, como no caso da Secretaria de Defesa Agrop6cuária.', :LatiilO~AmericaDo formaliZou" sua·s itções pÓr-riidO àCiTfãtiiâõ
grande parte dos funciõnáfiOS-Cfiiãlificidos foram colocados de Institu_cionalização celebrado no Palácio do Governo peem disporiibilidade, aposentadoS ou demitidos, limítando ain- ruano, em Lima, no dia 16 de novembro" de 1987, pela subscrida mais a já lenta execução dos projetes. - -""' çãO dOS-18 representantes pleniPotenciários dos 22 países que·
A desarticulação da Ceplac, com a proposta- de venda hoje o integram.
de suas instalações, além da redução ocorrida nos seus recursos
Nesses quase 27 anos de existênclá-, Sua atuaçâo buscou,
orçamentários e humanos, conjugada ao pouco-empenho que precipuamente, consolidar-se como instituição agregadora das
o ministério já vinha dando às questões de pesquisa, assistência variadas tendências político-ideológicas, na busca de um de no~
técnica e diversificação da econOmia cãcãU:eirà,- sãO fatores rnliiad-or comum que expresse a unidade lã.tiilo=americana.
que invibializam qualquer política que seja esboçada pelo GoUm dos propósitos do Parlamento está centrado no entenverno, sem a efetiva participação do MinistériO da Economia, dimento de que a AmêriCa Latina constitUí-se nuffia efetiva
de onde saem os recursos.
.Pátria -Grande, conforme denominação de Simón Bolívar, e
A política para o café foi, historicamente, cOncebida e hofe retoinãda pelo- Se<::retário..:oeral do Parlamento Latiiioexecutada sem a menor participação do Ministério a Agricul- Americano, o peruano Andrés Townsend Ezcurra, em sua
tura, e no presente, os técnicos daquela pasta ainda não incor- monumental obra PÁTRIA GRANDE: povo, parlamento e
poram o produto como parte do estoque de conhecimento integração.
acumulado pelo órgão que subsidia o Ministro eni--SU.ãs deci-- Eni verdade, seriã. muito pequeno Si.tiufr Towns€md como
sões, o que poderia ter limitado o seu poder de resposta.
cidadão apenas peruano.
Irrigação e reforma agrária são qü"eStOes -que- já-mereceDe acordo com o Deputado Ney Lopes, presidente do
ram até mesmo a criação de ministérios especiais, em ãdiniilis- GiuPõ Brãsileiro do Parlamento Latino-Ame_ricano, em sUa
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apresentação àquele livro, quando de sua publicação pelo
Senado Federal. em-março deste ano, Townsend "é um desses
homens que não possu-em uma nacionalidade estrita, que são,
em realidade, património do continente"- trãfa.:.se·;-ãinda segundo_ o Deputado Ney Lopes, de "Nosso Bolívar comtemporâneo•·.
Townsend, intelectual, parlamentar de destacada competência política corno deputado e senador em seu país de origem, seguidor do PE_!l_§mento aprista d~ Haya de La Torr~,
estava presente quando da fundação do -rarTarnentó Latino-Americano. Não era de se esperar outra coisa, Sr. Presidente
e Srs. Senadores. pois fora ele, durante toda a trajetória de
sua vida pública, o mais fiel propagador da criação de uma
grande comunidade, à semelhança da que se constituíra na
Europa, capaz de se fazer representar, como todo o peso
de sua tradição históriCa, frente ao mundo e à realidade internacional.
Não se pretendeu - e Townsend é bastante claro nesse
ponto- criar um organismo de dimensões cstritam_e_nte políticas, necessário ao aparo das arestas continentais, como f_of
o que estimulou a criação da OrganizaçãO dos Estados ~me
ricanos.
Mais do que isso, tomaram-se como referência os limites
territoriais do sul dos Estados Unidos, percorrendo todo o
México e chegando à borda do continente, à terra do Fogo
e â Antártica, para se introduzir _uma__concepção centenária,
mas pouco difundida, relativa aos princípios de uma sólida
integração político-cultural- econômi_co-.social de nações detentoras de um passado gr~ndioso, palmilhado por uma mesma
história de lutas e por uma indiscutível tradição libertária,
ou, como se referiU -Townsend: "A __ Am_éric3. Latina foj-s.e
redescobrindo a si mesma, como unidade e como. destino truncado e impotente. Uma só nação, dividida em vinte povos".

Essa trajetóii3., Sr. Presidente e Srs. Senadores, está sendo percorrida secularmente por um fio -invisível que tece a
História a partir de uma série de exemplos de autodeterminação não apenas política, mas também cultural, expressa
pela literatura, pela música e pelas artes plásticas, que conseguiram, a par da oferta de uma- série de valores europeus
e norte-americanas, manter-se intaCta e fiel a suas rafzes.
Nossa pátria pré-continerital (e não subcontinerital, pois
em nada é inferior ao restante do continente) consegue inden~
tifica.r-se inclusive na expressão lingüfstica, apeSar da variedade de suas origens e da mescla colon~zado_rª. A predominância do idioma espanhol foi incapaz de segmentar essa uni~
dade.
Então, se ê Tndissociarla ã. fisionomia ge:õ.€iiCa:dessa "Na~
ção de Repúblicas", como bem identificara Bolívar, por que
procurar dar-lhe forma institucional?
A essa questão responde Townsend com a experiência
do legislador e com a convicção do democrata: "A integração
não poderá fazer-se de modo real e efetivO serrl- a presença
de corpos legislativos constituídos livremente, porque eles são
requisito essenciaJ -de um verdadeiro regime democrático".
E, mais adiante: "Não viemos aqui para dar continUidade
à obscura e cúmplice diplomacia das ditaduras. Entendemos
a integração como empreitada que deve assentar-se sobre um
fundamento de liberdade".
O ideáiio do Parlamento Latino-Americano não é ou_tro
senão esse, e em cuja composição cOTI-cotrein_represeritantes
nacionais eleitos pelo voto direto, em sufrágio uriíVe'rsal, para
suas Casas Legislativas, o que confere à Instituição um caráter
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de solidez democrática, a partir da qual obtém condições de
sustentar-se perante os povos.
Não se trata de mera intenção constituir-se o Parlamento
sob tais bases, seu Estatuto dispõe, no art. s~, que "Integram
o Parlamento Latino-Americano os Congressos ou Assembléias Legislativas Nacionais dos Estados-Membros democraticamente constituídos na América Latina( ... )".
O pensamento de Townsend, conforme se destaca, perpassa e se confunde com os propósitos indeclináveís do Parla~
mente Latino-Americano.
Daí, ser praticamente impossível lesar-se a identificação
da criatura da participação marcante do projeto de seu criador.
Essa a razão precípua de se homenagear, neste pronunciamento, o grande político, esteio ·para a concretização dessa
obra exemplar, em consonância com o reconhecimento da
importância daquele Parlamento para a atividade conjunta
desta parcela do continente americano.
--Sr. Presidente e Srs. Senadores,
Nas reuniões de Cai-acas~ foram apresentadas diversas
propostas de resolução e de reforma estatutária, algumas regimentalmente procedentes, outras com graves impeditivos de
formalização. No _entanto, o volume dessas iniciativas, por
si só, dimensioria a seriedade com que está sendó encarada
a Organização.
Dentre elas, encontram-se o projeto de resolução referente à elaboração de uma "Carta da Unidade e Integração
Latino-Americana", que contenha "O compromisso de acelerar e concretizar a integração de nossos povos, criando os
organismos e mecanismos indispensáveis-- à consecução desse
objetivo", e que culmine com o projeto de Criação da Comunidade Económica Latino-Americana, similar à atu-ação da
Comunidade Económica Européia, da qual o Mercosul tornase efetivo embrião.
Outro projeto se destina a mobilizar a opinião pública
a promover "um grande movimento da rápida e completa
integração de nossos povos".
No entanto_,_ dentre todas as considerações relativas à
reforma estatutária, há uma que mais diz de perto aos interesses pela consolidação do Parlamento Latino-Americano
e, fundamentalmente, em reconhecimento pela liderança que
o Brasil assume perante os demais povos deste pré-continente:
trata-se da fixação da sede do Parlamento em São Paulo,
conforme já dispõe o Estatuto modificado, em seu art. 12.
Para tanto, o governo daquele Estado destinou uma área
do Memorial da América Latina, para a construção de um
centro consagrado a suas atividades, onde os parlamentares
representantes dos Estados-Membros terão imunidade e todas
as facilidades necessárias ao desempenho de sua missão e
contando com uma infra-estrutura permanente e à altura dos
objetivos da Organização.
Em realidade, a prevalência contiilental do Parlam~nto
já Se encontra solidificada na determinação de cada um de
seus integrantes. A participação efetiva de cada Estado-e decaPa representante é a mola propulsora dos objetivos inerentes
a suas aÇões.
Cumpre salientar, no entanto, que nosso País se encontra
atualmente a reboque involuntário das decisões das Assembléias.
O f<:ttO é que, enquaitto todas as delegaÇões se fazem
representar por membros permanentes, os brasileiros participam de um ineficiente sistema de rodíziO parlamentar. Não
há continuídade de trabalho.

4004 Sábado 29

l)IÍ\RJQ DÇl CONGRESSO NACIONAl. (Scção 11)

Junho de 1991

Os presentes a uma reunião dificilmente estarão partici-

tecnológicas, matar por irresponsabilidade ou incompetência

panda da subseqüente. Pór essa razão, as demais delegações,
já estruturadas permanentemente para essa missão, nunca
são pegas desprevenidas. Seu sistema de organização, sendo

as soluções compatíveis com as necessidades nacionais!
De outra forma, pode-se justificar que um programa energético como o PROALCOOL, profundamente vinculado às

maior, torna seu poder decisório muito mais efetivo,

tradições e às estruturas nacionais, tenha fracassado tão rotun-

Assim, enquanto se reconhece nossa liderança, pouco
nos valemos dessa primazia, por deficiênciã- de estruturação
de um quadro permanente _de delegados.
Estou certo de que o Deputado Ney Lopes, em consonáncia com os presidentes de nossas Casas Legislativas estará
sensível a essa realidade - que nos inferioriza - e proporá
uma decisão definitiva a essa questão de soberariiã. - Registro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a presença,
na reunião de Caracas, dos ex-Senadores Franco Montoro
e Marcondes Gadelha que, como experientes parlamentares
e negociadores ímpares da política nacional, muito fizeram,
quando responsáveis por nossa delegação, pelo engrandecimente do Parlamento Latino-AmeriCano e pela solidez que
o Brasil desfruta no contexto daquela Organização.
Registro, também, 0 destaque assumido pela representação do "Parlamento Indígena da América", preocupados
em definir os contornos das populações ifidígenas. em especial
no que se refere à sua sobrevivênda e de sua culfura:; bem
como pela preservação desses povos. Trata-se de um e_xernplo
de atuação digno de ser seguido por todas as represen~ações.

cta:IDente? Como explicaremos às futuras gerações que as ii'ilen-sidades fundiárias do Brasil nãq tenham sido sufiçientes para
produzir álcool e açúcar, de forma equ"ilibrada, atendendo
às necessidades do mercado interno, abastecendo os outros
países; saciandO os consumidoreS- naciOtiais e carreando_ do
Exterior as divisas de moedas fortes, tão desesperadamente
desejadas pela balança de pagamentos?
São quatro milhões e meio de automobilistas preocupados
com a iminente falta de combustível. Brasileiros que confiaram
nas promessas dos Gove_rnQ.s__e_embarcaram_confiantemente.
na propaganda que dizia: "carro a álcool, você ainda vai ter
um!"·
Hoje, lembrando aquele velho slogan, fica-nos a dúvida:
era uma promessa ou uma ameaça?
Sim, porque os compradores de carros a álcool foram
iludidos pela propaganda oficial, que garantia combustível
farto e sobretudo barato, fossem quais fossem as vicissitUdes
dos mercados mundiais de petróleo. Não é demais recordar
que o PROÁLCOOL surgiu justamente como uma proposta
alternativa, oferecendo um sucedâneo à gasolina importada
apesodedólar. - --

E registro, por derradeiro, a presença e os pronunCiamentos dos S_e_nhores Presidentes da República e do Congresso
Foi a resposta criativa que o Brasil encontrou p-ara a
Nacional venezuelanos, que analisaram, com propriedade, a
crise do petróleo, que quadruplicou em poucos meses os presituação atual da América Latina e 0 papel do Parlamento
ços internacionais- ditados pela OPEP. Havia a mais premisLatino-Americano na defesa dos' interesses .da Comunidade.
sora perspectiva, porque, na verdade, o Brasil voltaria ao
A participação de Suas _Exceléncias foi por demais valiosa, " -ciclo d~_ cana-de-açúcar, que tantas riquezas deu e prometia
ao demonstrar a verdadeira dimensão da Reunião de Caracas,
neste fmal de século, empregando tecnologias e práticas de
finalmente confirmada pela qualidade das teses e das discus- fomentoextensionistajamaissolihadospelosplantadoresc_olo"
sões ali realizadas.
niais.
Era o que me cabia dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Perplexos, os brasileiros se fazem e trocam, entre si, a
(Muito bem!)
mesma pergurita:: -.. onde fOi que erramosT' - e procuram
resposta no cipoal de distorções e falhas, registradas nos 15
anos de estruturação e operação do PROÁLCOOL.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnéü'o) -" Concedo a
O Tribunal de Contas da União, atendendo a pedido
palavra ao nobre Senador_Nabor Júnior.
de seu Ministro Fernando Gonçalves, determinou a realização
de uma auditoria, para dissecar todas as fases e todos os
O SR. NABOR JÚNIOR (PMOB - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil detalhe& do Programa Nacional do Álcool. E hoje, três meses
precisa, para atender às suas vastas dimensões continentais, depois, divulga os resultados e as conclusões desse inquérito,
de energia abundante e racionalmente distribuída, sob pena partindo da premissa inquestionável de que "o PROÁLCOOL
de jamais ultrapassar o muro do subdesenvolvimento econó- é de grande importância sociial, ambiental, tecnológica e eStramico e do precário equilíbrio social, que tantos sobressaltos, tégica para o País, e deve ser mantido e administrado pelo
Governo, corrigindo suas falhas".
tantas crises causou em quase cinco séculos de História.
No substancioso e correto relatório conclusivo da auditoMal saímos de uma grave crise mundial, em que a produria, o TCU destaca: "analisando o PROÁLCOOL, no con- _
ção de petróleo dos países árabes foi afetada, e o quadro
texto de sua eficácia, const~tamos que o seu principal objetivo,
energético brasileiro se encontra em face de outra ameaça,
ou seja, a produção de álcool para substituir a gasolina, foi
a falta ou carência de álcool carburarite. É um-a repetição
amplamente alcançado, haja vista o ·volume atual de álcool
da crise que atormentou os automobilistas há pouco mais
produzido, da ordem de 170 mil barris diários''~ E a consede um ano, quando longas e desesperadas filas se estendiam,
qüência maior desse sucesso se realça, nas conclusões do Tripor dias e quilómetros a _fio, aguardando a safra redentora
bunal, po-rque "em decorrência dessa substituição, que gerou
e a importação de sucedâneos como o metanol.
excedentes_ exportáveis de gasolina, foi" p~opiCiada ao País
De louvável, apenas a sinceridade com que o P_residente
uma, economia de divis~s _superior a US$ 12 bilhões". _ __
da PETROBRÁS, Alfeu Valença, anunciou, perante a CâmaDepois de destacar a geração de empregos e dos respecra dos Deputados: "existe a perspectiva de se ter novamente
problemas com o abastecimento de álcool", o que preocupa, tivos níveis salariais, acima da média rural, o relatório do
sobremaneira, o Governo - e alarma, redobradamente, os Tribunal lembra que já em 1988 o PROÁLCOOL gerou riquezas co_rrespondentes a quase 2% do PIB naquele exercício.
proprietários de carros mpvidos a combustível vegetal.
- Mas a_ partir daquele ano, a linha est3.tística ascendente
A falência do PROALCOOL é apenas mais um indício
da vocação nacional para transformar boas idéias em su.catas do setor sucro-alcooleiro entrOu em reversão prática, desa-
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enriquecimento de nossa economia interna, com importantes
bando, na passagem de 1989/1990, na crise c_ufa lembrança
reflexos nas reservas e poupanças externas. Seu fracasso par~
ainda assombra os consumidores.
cial, espelhado nas filas do ano passado e potencialmente
E por que isso?
ameaçador nos próximos meses, pode e deve ser revertido;
O Relatório do Tribunal de Contas da União é objetivo
e sucinto-, aO relacionar os pontos -críticOs- do PROÁLCOOL:para tanto, o Brasil exige consciência e determinação de todos.
desde os governantes até os trabalhadores do s.etor canavieiro.
que afetaram sua eficiência e derrubaram suas promessas de
Não se admitem situações como a existente etn meu Esta~
emencipação energética do BraSil: "Indefinição da Participação do Álcool na Matriz Energética Nacional, gerando indo, o Acre, onde uma usina de grande potencial, capaz de
produzir 120 mil litros diáriOS-de -álcOol, está pa"raliiàda poi
certezas para os produtores e consumidores; falta de sincronia
entre as produções de álcool e de veículos movidos_ a este
absoluta falta de recursos- frustrando uma generosa expectativa, de bastecimento pleno das necessidades acreanas e até
combustível, causando déficits no abastecimento; inexiStência
de linha de crédito espedfitá para a cana-de-açúcar destinada
mesmo do vizinho estado de Rondônia. Entre as dramáticas
cons_eqüências dessa paralisia, além do desabastecimento em
a fiiiS energéticos; Cdinprometendo a oferta de matéria-prima
si, temo,s o terrível prejuízo sofrido pelos produtores, que
para a produção de álcool; ociosidade industrial média- de
estão pei:"dendo sUa segunda safra consecutiva.
22% t:lãs destilarias de álc_ool, representando um desperdíCiO
Permitam~me fris-ar: enquarito vê escoarem-se pelaS en~
dos investimentos realizados no Programa; política ·irreal de
xurradas as safras e enquanto vê o sucateamento de sua grande
preços ao produtor''; e muitos outros equívocos, que culmiusina moderna, o Extremo-Noroeste do País importa da Renam com o da imprevidência, "inexistência de estoque estratégico de álcool, comprometendo o abastecimento nacional desgião Nordeste o álcool que consome, a custos exorbitantes
e intoleráveis para os cofres público_s .. Estima~se que cada
te combustível, principalmente na entressafra".
litro de álcool colocado nas bombas dos postos acreanos consu~
O Tribunal de Contas da União abriu a questão para
si próprio e pai'ã-iiüititUiÇões económico-administrativas naciomiu dois litros de óleo diesel em seu transporte, desde os
-centros piocessadores.
nais; partindo das conclusões d_a_inspéção para um receítUárlo
A situação é particularmente grave e exige soluções cora~
lúcido e racional, oferecendo ao Góvern6 e ã sOCiedade uma
josas e criativas, a partir da realidade de que a maioria das
sé riC: de recomendações consubstanciadas_ no seguinte dodecálogo, cobrado das autoridades:
aç_ões da Usina está e:m poder do Banco do Brasil, que procura
futeressados em sua aquisição.
l-definir com exatidãó a participa:çãõ-do álcool carbuOnde estarão _esses intefeSsãdos? Onde haverá investi~
rante na matriz energética nacional;
- ---dores dotados de recursos suficientes para assumir o controle
2 - estabelecer linha de crédito específiCa para a cana-dee a operação da grande usina acreana? Onde, nesses tempos
açúcar destinada a fiOs energéticos; _ -- · ·
·
de recessão e temores financeiros, encontraremos cruzeiros
3 - estabelecer políticas de preço calcadas na realidade
ou -dólareS diSporiíVfii's para repriVatizar aquela ·ráb!ica de ál~
dos__fatos e em -planilhaS de cUstos' efetivo-spara o produtor
cool e prosperidade na eSquecida Amazônia?
de cana-de-açúcar e o produtor de álcool carb':l_~ante;
Outra pergunta, aliás, é ainda mais urgente e prioritária:
4 - criar mecariismos efetivos de fiscalização do Plano
por que o Banco do Brasil, como instrumento de ação econó~
de Safra;
·
mica e social do Governo Federal, não assume suas responsa-5 -evitai' õ desperdício dos investimentos realizados .. ~li
minando a ociosidade industrial hoje verificada nas destilarjas . bilidades no gerenciamento industrial da usina? Não seria
esse, inclllsivé, um importante camfnho para valoriZar e projejâ existentes;
-·
-tar a capacidade do protentoso·empreendimento?
6- providenciar a estocagern adequada e necessária de
Sr. Presidente, Srs. Senado rés: o momento exige _coragem·
álcool, tanto com fins regul_~dC?_res quanto _com fins estratée espírito público, no mais alto ·grau.·
· ··
gícos;
-_. ~ _
Caâá
a!".peCto
que
·analisaffios,
na
batã.lha
da
produção
7 - buscar o sincronism·o entte a pl'"odi.Ição de álcool comde álcool carburante, comprova a viabilidade e a importânCia
bustível e a de veículos por ele movidos;
8- estimular a cc-geração de ele_tricidade nas usina_s e do ~ROÁLCOOL, tanto nos grandes centros económicos do
· · ··
Nordeste e do -SUdeste como no Acre.
destilairias, bem como o aproveitamento raciOilar da vinhaÇa;
No
apagar
das
luzes
da
ptirn~ir_a_
fa~~
do
ano
legi~lativo,
9 -liberar os recursos. destinaçlos·à equalização dos custos da cana e do álco.ol, atuaJmente retidos no Tesouro Nacio- quando nos preparamos com vistas às visitas que faremos
aos nossos Estados, precisamos- riOs conScieiltizãr dessa realinal;
10- evitar o desperdício d.e óleo diesel pelo consumo dade: revitalizar o Programa Nacional do Álcool é uma obrigação de todos os brasileiros de nOssa geração, sob- Pena de
em carros de passeio e pela desregulagem dos motores;
- 11- coibir efetivámenre o Uso irregUlar do GLP (gás teCetietrtióS-,-- dOS- filhOS- e--ÔCIS- ftlttitbs àescenàentes, as mais
justas e amargas recriminações.
de cozinha) em veículos_ automotores; e
Porque fornos capazes_ de apontar e abrir os caminhos
12- promover investimentos ein gadOsiltõs e cOmpresenergética·- mas teremos fracasSado, redondada
sobe_rania
sores para o total aproveitamento do gás natural.
Esses "Doze Mandamentos do PROÁLCOOL" signifi- mente, na tarefa de trilhá-los, nas sendas do progresso econócam exatamente o ponto de partida para o reestudo da produ~ micO e do bem~estar social.
É o registro que tenho a fãzir. Sr. Presidente e _Srs.
ção e distribuição do álcool carbura.nte, visando uma virada
histórica mi queda dos índices verificada nas últimas três safras Senadores. (Muito bem!)
e, principalmente, nos respectivos perfodos de entressafra.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
É uma sazonalidade previsível sob todos os ângulos, capaz
palavra
ao nobre Senad?: .All,lÍZio..Beze:ra.
de surpreender apenas os despreparados e os irresponsáveis.
O PROÁLCQOL, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda
O SR. ALUÍ:UO BEZERRA (PMDB- AC, Pronuncia
pode ser reabilitado, para orgulho de todos os brasileiros e o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. "Senadores, o d~~ _
~

~

~
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senvolvimento racional da amazónia e aS forças armadas brasileiras.
Há pucos dias, em entrevista no dia 17 último, o General
Antenor Santa Cruz, Comandante Militar de Amazônia, advertiu a Nação contra pressões antinacionais, contra a ameaça
da cobiça internacional sobre a nossa Amazóriia. Mencionou
a teoria de soberania limitada sobre a floresta, que é instrumentalizada através da imprensa estrangeira ·e ·nacional. E
foi veemente ao repelir o intervencionismo internacibna1 nessa
questão: "Corremos o risco de ver_ a amazônia transformada
em um imens-o Víetilã".
O General Antenor Santa Cruz está correto no diagn6stico; as pressões e cobiça do grande capital interriaCioiütl são
maiores que nunca e essa e uma que tão diante da qual temos
todos que estar atentos. Mais atentos ainda quando se prepara
a próxima e importante conferência mundial. "Rio 92", quanw
do 70 chefes de governo estarão concentrados no Brasil para
debater sobre temas como a Amazônia, a realizar--se em junho
de 1992.
A ameaça é concreta. As pressões agora são no campo
dos recursos externos: vinculam dívidas externas _as r..egras
ambientais que eles mesmos ditem. Ameaçam condicionar
ajuda externa à nossa obediência_s_sllãs _regr_as ecol6gicã.s;_ regras que tudo indica têm pouco a ver com floresta, com índio
e com ecologia. É pura ingerência~ É ingenui~_~d~__ de um
Ministro de Estado declarar, como foi feitO recentemente na
ida de um Ministro brasileiro aos Estados Unidos declarar
que os EUA podem opinar sobre nossa floresta da mesma
forma que nós podemos dar palpite sobre as deles. Não é
nada disso. Nós não podemos obrigá-los a nada. Já o poder
de pressão deles é monumental. E decisívo. enquanto for111os
nãowcolônia deles. É o grand_e capital quem monopoliza a
finança internaciOnal, o comércio internatiQnal, as importações, exportações, pesquisa; tecrt"Ologia moderna e muit~s coisas mais.
Sem se falar na pressão militar, como"_se viu no Gólfu,
em Granada, no Panamá, e tantos exemplos. Claro que essa
elite monoplista já nos ocupou por dentro. Associada aos
g!andes exportadores, aos grandes fazendeiro~_. banqueiros
e afins, agora Quer ir mais longe, ocupar mais espaço, controlar nosso futuro. Cobiça a regíão qUe possuí segundo técnicos,
a maior jazida de minérios do mundo. Inclusive de certos
minérios r~ros que estrategicamente lhes interessa controlar.
Nessa medida a reação do General Antenor Santa Cruz
procede, coincide com a de mílhões de brasileiros: s~ ~eles
invadem,.terão que enfrentar um Vietnã. Não estamos falando
em abstrato. Afinal, os Es-tados Unidos sairam do Golfo Pérw
sico bastante estimulados em seus brios ímperiais. SUa estratégia na Antártida é a de ''Donosdo Mundo": não reconhecem.
as reivindicações territoriãis de nenhum país. Só a deles, dos
Estados Unidos. Império é império.
E a imagem que sua imprensa monopolizada passa ~pelo
mundo é a de que nossa floresta amazónica (rain forest, como
chamam) está destruída, que há uma catástrofe global, que
o "pulmão do mundo", o "património da humanidade" é
importante demais para ser controlado por brasileiros. E por
aí a fora. Já se fala até na necessidade de criação, por eles,
de uma "Grande Nação Ianomami" pegando parte de Roraima e da Venezuela. A nossa resposta, se eles se lançam à
intervenção direta, tem que ser, no mínimo, um VieThã. ~
É um tema para continuarmos discutúido e aprofundando
o debate, especialmente no Parlamento Amazônico_ .. Temos
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consciência _de que_ os nossos militares, na Amazônia sentem
isSo de perto, na pele, daí o alerta do General Santa Cruz.
A defesa persistente, feroz, que a elite norte-americana
faz dos nossos índios tem que ser atentamente examinada.
Não só porque é estranho que exterminadores de índios vew
nharn falar em proteger ianomamis, maS porque, mais que
a defesã de alguns milhares de ianomamis, o _que já circula
nª-_--imprensa são denúncias sobre a cobiça internã.ciànal de
minerais da região ianomamis (Roraima) e que são importantíssimos para a fabricação de chips, de envoltórios de foguetes
eij)á.ciais e artefatos !lu_cleares. Não é_ coisa p~_qu_e~a. O_byiamente os índios devem ser defendidos, devem ter todos os
seus direitos humanos e florestais garantidos, as reservas florestais devem existir, e nossa legislação ambiental, por exemplo que é pouquíssimo aplicada, deve receber recursos para
que possa ser aplicada plenamente.
Mas evidentemente não cabe nenhum reducionismo, nenhuma ingenuidade de nossa parte nessa questão. A questão_
ambiental, sobretudo quando toca na Amazónia, é uma questão estratégica. É uma questão também social e política. Basta
compararmos_as_intenções declaradas pelos int~resses internacionais com seu comportamento concreto, político. histórico.
A ~o_ntradíção é flagrante._ Se o objetivo é .o homem, é preciso,
muito mais que proteger a floresta, denunciar e defender o
direito a vida, ao emprego a milhões de brasileiros que sobre-_
vivem como_animais. São milhões de famílias ao desamparo
pelo Brasil. Que convertam então a dívida externa em desenvolvimento social.
Em vez de gastar bilhões de dólares com o bombardeio
sangrento, impressionante e de altíssima tecnologia sobre o
Iraque, gastem para desenvolver a América Latina que morre
à míngua, sobretudo pela sangria que a elite económica norteamericana produz aqui (associada aos poderosos daqui de_
dentro). Se o objetivo é ecológico, 'vamos despoluir já a Baía
da Guanabara, talvez o maior esgoto a céu aberto da América
do Sul e cuja capacidade de recuperação está se esgotandO.'
(A Baía da- Gu:inâ.bara está se_ndo bombardeada com o lixo
de 9 milhões de pessoas e 6 mil indústrias). Se O objetivo
é ecológico, vamos implantar tecnologia alternativa nos garimpos: P,os como o-Madeira, _o Tapajós, ()_Xingu, o Araguaia,
o Tocantihs, e o Gurupi, todos no extremo Norte do Brasil
estãó--poluídos por toneladas de mercúrio.
Vamos deter esse envenenamento letal de nossos rios,
vamos incorporar racionalmente o garimpo à nossa economia
pública, formal, apoiar socialmente o trabalhador da Amazônia em geral (não só o garimpeiro) e cortar essa sangria
clandestina para o exterior de toneladas e _toneladas de ouro
todo ano.· Se o objetiv.o é ecológico, há gravíssimos problemas
de ecologia social no Brasil. Ajudem, então.
Se o problema é proteger o "pulmão verde", não esqueçam: o pulmão da Terra não está s6 na floresta, esfá sobretudo,
nos mares (algas, plancton) que eles, centralmente eles, _es_tão
envenenando. Reflorestem seus próprios países (há enormes
vazios devastados nos EUA), retirem o gás carbónico do ar,
incentivando o cultivo em massa de algas apropriadas em
seus próprios países. Qu_er dizer: o problema não é tão simples
nem linear COIIlO eles querem fazer crer. Os maiores preda_dores e depredãdores do mundo têm uma dívida muito mais
que ecológica, urna dívida social e política par~ com a humanidade.
Infiníullllellt'c mais importante que a fiscalfzação é o con~
trole da Amazônia pelos interesses do poder económico internacional, (que não aceitamos); é o nosso próprio controle,
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Por razões, Sr•s e Srs., cuja análise exigiria muito mais
...temocrátioo, sobre nossa economia. Um modelo_de_d_e_s_envol:-_
que as reflexões de um deliberado senador, o Brasil, de survimento ecdnômico f.ouTfõ-ffiãls- democrático. Tem_os__que lutar
preendentes realizações c reconhecida audácia, tornou-se um
por iss-o. E no caso da Amazónia, ternos que lutar pelo controle
da sociedade sobre_nos_sas riquezas, por uni plano de desenvol- país pautado pela ação defensiva e vítima de incompreensível
paralisia. O resultado aí está. Intrigante metamorfose: passavimento regional com geraç!<? maciça de empregos e_produção
mos de pafs do futuro, embora autoritário, à democracia titUde alimentos, habitação, escolas e meios de transpoftc; pelo
apoio·ao-âesenvolvimento da função social das Forças Arma- beante,_ já que o nosso povo vive sob uma economia opressora,
das, na luta contra a pobreza em regiões muito carentes e - tendo srdo sempre uma nação que repudiou as opções radicais
e que, em outros momentos, soube ser pluralista e efetivaisoladas como é a Amazónia.
mente progressista.
As Forças Armadas podem ser mobilizadas em função
Tais contradições colocam-nos hoje diante de um impasde um projeto de desenvolvimento emergencial para a região.
Ao lado dos estudantes, dos lavradores, do pequeno campo- se, melhor dizendo, que urge ser resolvido, afastando-nos
nês, dos trabalhadores, de forma que soldados e populares, tanto do progresso e_conômico sob ditadura quanto da demoombro a ombro, se lancem numa grande jornada de mobili- cracia sem desenvolvimento, pois não existe progresso durazação pela construção de bicas, saneamento, fossas, pontes, douro sem democracia, nem existe democracia que se sustente
urbanização de favelas, construção de casas, escolas, unidades sem avanço económico.
É por isso que o entendimento entre as nossas necesside saúde, para tirar a Amazônia do atraso. Esse é o mais
profundo pilar da soberania: o povo confiarido na sua capaci- dades e as nossas possibilidades se faz tão necessário. Alguns
dade de emancipar-se, e com o apoio dos melhores setores descrevem o impasse em que vivemos como uma operação
de soma zero; outros enfocam a questão pelo lado político,
das Forças Armadas e do Estado.
Não há, não pode haver e nunca haverá saúde ecológica,_ com um bloqueio decisório. O fato é que os brasileiros vivem,
saúác ambiental, com um povo mantido na lepra, na fome, hoje, pior do que há dez anos e com perspectivas menos
no SLbdesenvolvimento cultural, educacional, morrendo à animadoras e de menores possibilidades de, atravé_s do mecamfngi.Ja, aviltado, tendo que dar a vida por um vintém, por nismo de representação popular, transformar seus anseios e
salárioS de fome, quando tem salário. Essa é a questão que valores em decisões e iniciativas.
Temos hoje u':ll setor público hipertrofiado à beira do
mais polui a nossa consciência. Não pode haver saúde ambiental com nossos rios recebendo toneladas de mercúrio. Não colapso, e mantê-lo deixou de ser uma questão de opção.
há dúvida. Mas, muito menos, pode haver saúde anlbiental Devolver o estado, em todos os níveis, às suas funções precí~
com nossos rios abertos à cólera, dengue, à malária, a leishma- puas é uma tarefa urgente, não apenas porque seu peso tornouniose, às doenças de massa e impedidos de irrigarem terras, se insuportável para o Tesouro Nacional- logo para a sociedade-, como a fim de permitir que a própria iniciativa priVade produzirem alimentos,-saneamento e dignfdade humana.
Esse é o nosso alerta. Mas, ao mesmo tempo, é também da assuma os investimenf6S:-heCessários à modernização e amo nosso chamado ecológico ambientalista, que passa pelo de- pliação dos equipamentos e sistemas vitais à retomada do
senvolvimento raciorial da Amazônia, sobretudo do homem crescimento económiCo. se isto não ocorrer num praio relativamente curto, correremos o risco de ver o estado brasileiro
da Amazónia e do Brasil.
agindo de .forma diametralmente oposta â prevista no art.
Era o que tillha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
174 da ConstituiçãO, ao passar de incentivador a inibidor da
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a atividade _económica.
palava ao nobre Senador João Rocha.
Apesar do prolongado ciclo recessivo iniciado nos anos
O SR. JOÃO ROCHA (PFL- TO. Pronuncia o seguinte 80, o Brasil é hoje um país industrializado e predominandiscurso.)- Sr. Presidente, Sr-'S, e Srs. Senadores, sob pena temente urbano. Esta transformação relativamente à situação
de tornarmos irresgatável o grande compromisso nacional com de pouco mais de 3Q anos atrás, obscurece a realidade de
a parcela de brasileiros submetidos ao drama de uma existência outra evolução registrada no País: nossa revolução agrícola.
abaixo do nível de pobreza, impõe-se o entendimentO amplo A iniciativa privada encarregou-se de demonstrar que podede todos os setores peJa retomada do desenvolvimento econó- mos produzir grãos no Centro-Oeste a preços competitivos
mico. Chegou o inadiável momento de um defiriitiVO- basta em termos internacionais. A rentabilidade cai vertiginosamen··
ao retrocesso e o_ engajamento de todos nós no empenho te da porteira para" fora porque, a "partir daí, serviços como
bs -de armazenagem, transporte, impostos e tabelamento são
e nacional pelos avanços econômitôs e,-s-obretudo, sociais.
Ocupo esta tribuna _como representante de um estado extraordinariamente onerosos e inefiCientes em relação a ouque ainda executa seus primeiros moVirrieiltOS comO unidade tras nações.
Não podemos e não vamos nos conformar com a retraçáo
federativa autónoma. Um estado ainda pobre, de recursos
e orçamento modestos, mas onde podemos encontrar motivos de 4,6% no PIB, fato ainda mais grave se considerarmos
para acalentado otimismo, pois se inSere Dü.m espaç--o~de pro- que isto no fundo representa, no nível pessoal de cada brasimissoras perspectiVas- parte no centro-óésté;-pa-rre da fron- leiro, uma variação negativa de 6,54%. Muito mais preocu-pante se revela, ainda, este dado se lembrarmos que entre
teira do maravilhoso mundo amazónico.
O meu Estado, o Tocantins, e estas duas-regiões, o Cen- 1947 e 1980 o Brasil não registrou nenhuma queda do PIB
tro-Oeste e o Norte, são como um aceno esperançoso para real, enquanto nos últimos 11 anos isto ocorreu em três posio Brasil forte que podemos perfeitamente construir, se nos ções, fazendo com que a última década passasse a ser desigdecidirmos por este entendimento- nacional: agricultura, pe- nada pela triste referência de "década perdida".
cuáriá;inine-rãção e agroindUStrià; que nos-a:ponrãfãOSáfdas
Qual o nossq maior desafio em face disto? E o de não
libertadoras da crise e da recessão ~a nossa pior recessão, p~rmitir que ~sta década de 90 iambém seja uma década perdesde que a evolução do Produto Interno Bruto passou a dida e que nao cheguemos à virada do século e do milénio
ser acompanhada cientificamente,-Jia 47 anos.
distanciados de modo irremediável do mundo desenvolvido.'
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E, a propósito disto, façamos também, todos, um compromfsso· de não conformação cOm o abandono de parcelas do
Brasil que precisam- estar" integradas· ao nosso processo_ de
retomada do desenvolvimento_ sOcial e económico.
Ao CentrO-Oeste e parte do Norte brasileiro estará reservada _a histórica tarefa de consolidação de urri.a agropecuária
muito forte que, associada às atividades de extração mineral,
.permiürá Os saltos que hoje não estamos conseguindo viabilizar. As ferrovias e alternativas novas de transportes, inclusive
fluvial, permitirão que os produtos agregados à riqueza naciopresas nacionais, decorrente da orientação dos capitais p~ra nal, por esta parte tão promissora do pafs, sejam movimenw
ativos de risco, em detrimento da poupança e dos 'iilV-eSfi: ' tadas na direção de todos os mercados de consumo doméstico
e !ambém do mercado internacional, elevando-se até o nível
mentos produtivos.
Não aceitemos mais a deterioração das~condiçóes_ sodE!.is ideal o desempenho da balança comercial do _Brasi_l. E este
e da instabilidade institucional~ jurídicf! e tribUtária~ que in':'Ja- país, que ainda não- chega ao nível de urn grande produtor
agrícola, assim tornará concreta a sua capacidade natural para
biliza o plenejamento a longo prazo.
_·
Não aceitemos a proteção corporativista e cartoriã.f qUe ser, até mesmo, o maior prõdutor mundial de grãos.
se inseriu até mesmo nos preceitos constit1,1ciogaís e não deixeVamos mencionar outra vez um exemplo do potencial
mos que isto se confunda com a legítima e justa atenção que do Brasil interior, o Tocantins, que dispõe de um milhão
merecem as categorias profissiõnaiS. Vamqs lutar para que de hectare de várzeas disponíveis para produção. Ainda assim,
as diferenças e as prioridades sejam encarã.das~ sempr~-c!~ II!ilhões de brasileiros passam fome, o que é verdadeiramente
acordo com os critérios mais justos possíVeis. O Brasil, nãs escandaloso. Ao mesmo tempo, assistimos a conflitos p~la
dimensões desejáveis com ·o qual sonham,Qs, não pode ser terra em regiões escassamente povoadas e com enormes á_rea,s
o territói:iO -dessas deformações e iniqüidade.s.
improdutivas.
Os nossos acentuados problemas económicos e só_ci_ais
Torna-se urgente, pois, promover mdnduzir pela via triw
não cabem mais no laboratório dos planos - pedem eles butária, a reforma agrária prevista na Constituição, paralelauma verdadeira reconstrução nacional. Neste projeto de re- mente â reforma do estado. Ambas são indispensáveis para
construção nacional cabe agora a forte iris'efção do resoluto o incremento do produto agrícola e para a erradicação da
papel que o Brasil interior, com a sua resposta produtiva, miséria. Não são, entretanto, suficientes para que· o ·país retoque precisamos estimular, passará a exercer, contribuindo com me o desenvolvimento.
suas energias, que ainda desfrutamos ~ai, para que as regiões
Para que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
de liderança económica, como o Sudes_te e_ .o Sul, não interrom- se _consolidem_ como fundamentos do estad.o democrático, copam o seu crescimento como_ vem a,cont~c~p.~o.
mo determina_ a constituição, é preciso que ó Estado --: e:
"O objetivo desta República Federativa do Brasil: Conso Legislativo em particular, como um de seus poderes truir uma sociedade livre, justa e solidária" e "garantir o
cumpra sua função indutora indicada no art. 174. Sem uma
desenvolvimento nacional" '"são prec.eitos da constituição bra- consistente expansão do mercado interno, nada _disso_ será
sileira, que só tomarão forma concreta quando se realizar alcançado.
este amplo entendimento nacional a favor do crescimento
Urge, portanto, buscar soluções criativas que permitam
da economia e, conseqüentemente, das melhorias de condi- dinamizar o mercado doméstico, estimulando simultarieari:J.en:- _
ções do bemwestar social.
,
te os valores_ do trabalho e do capital.
Perdoem-me se insisto ria tese- de que; sem o entendiw
Tni.tawse de um grande desafio, tanto mais que a recessão
mente nacional e sem a cooptação adequada do potencial estreita as margens de manobra. Mais uma vez a Constituição
económico existente no Centro-Oeste e no. ~arte brasileiros·,
d~ve servir-nos de bússola. Nela e.ncovt.ral)los, aguardando ,
hão será possível atingir esse objetivo. SãO duas áreas _cujo
sua implementação, a participação dos trabalhadores nos lu-: .
potencial exige alguns investimentos de prioriP,ade, p.:>is extra- eras das empresas. Regulamentar este dispositivo é tarefa
do Congresso Nacional, a qual não podemos mais protelar.
polam aos interesses regionais, inserindo-se no quadro dos
grandes interesses do próprio país.
Não seria tão pretencioso a ponto de querer, com um
O Centro-Oeste e o Norie colocam a justa expectativa simples pronunciamento, apontar a saída para a crise que,
de que~ como coerente correspondência ao esforço da inicia- _ em meu entender, contém o~ germes da dissolução do Estado_ .
e da desagregação social. Tratei apenas de esb_oçar, sucintativa privada, como a ferrovia leste-oeste, partindo de Mato
Grosso, na direção dos portos atlânticos, o Governo Federal
mente, alguns dos anseios de meu estado e das teses que
pretendo sustentar nesta Casa. o- o_tim_ismo e·o desejo de
não permitirá a interrupção da ferrovia nQrt"e-sul, esta obra
de verdadeira integração nacional, com a importância propordar uma contribuição pessoal, ainda que modesta, ao esforço
cionalmente comparável ao que representou a rodovia Belémw de reordenamento nacional, me encorajaram a disputar a· se-nato ria por meu estado.
.
Brasília.
Ao contrário_ do que dizem muitos críticoS-dessa obra,
Poi urna questão de fé e de razão, creio que, em ha~<?nia
com os demais poderes da República e com a ativa partiCipação
ela eliminará o ísolamento é fará com que se integrem à economia e ao progresso produtivo e de consumo as populações dos mais diversos segmentos da sociedade civil, haveremos
de construir um Brasil melhor.
abandonadas, à margem do progresso, que não podem hoje
produzir mais do que o necessário ao ·sustento por falta de
A retomada do desenvolvimento, permitam-me insistir,
meios de escoamento. S~-.r~çlimida, _esta parte do Brasil tampassa necessariamente pelo entendimento nacional. E este,
ao contrário do que se tentou até o momento, não poderá
bém passará a gerar as riquezas que atualmente não se viabiliser alcançado com uma pauta formada por questões particuzam por ·culpa do abandono.
Para não nos conformarmos com isto, façamos o entendimento nacional que resultará no grande esforço produtivo
multiplicador de todas as nossa~ e:nergias latentes e mal aproveitadas.
Não nos conformemos corri o colapso fiscal da União,
dos estados e do_s municípios, retirando _a capacidade de investimentos do setor público, com as maléficas conseqüêilcias
que isto acarreta, desde ao atraso tecnológicç aos retrocessos
sociais.
_
Não nos conformemos com- a baixa produtvidade das em-
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lares e imediatas, mas sím, atravéS-da volta às nossas premissas
fundamentais e duradouras: o regime democrático, no plano

institucional; a iniciativa privada, no económico e a: ãdoção
de medidas concretas objetivando à grm:lu~l eliminação da
miSéria e -das desigualdades sociais e regiOrtaís, nos planos
político e social:-(Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. João Rocha, o Sr. Dirceu
Carneiro, J<:> SecretáriO deixa Q cadeirã aa presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência comunica aos Srs. Senadores que ainda na manhã de
hoje, porque convocado o Congresso para· iUfiã:SéSSaõ -às 14horas e 30 minutos, pretendemos realizar duas sessões extraor--dinárias.
A Presidência vai conceder a palavra ao nobre Senador
João França, que estreará, neste instante, na tribuna do Senado Federal.
O SR. JOÃO FRANÇA (PDS- RR. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao ocuparmos
pela primeira-vez a -Tribuna desta Casa, quere_mos-agradecer
aos Srs. Senadores, pelo apoio que nos tem sido dado,_desde
a nossa posse, no dia 30" de abril. Apoio este que nos dá
forças para realizarmos um trabalho digno e proveitoso, ·não
apenas em favor do nosso querido Estado de Roraima, corno
também, ã Nação brasileira.
Este nosso ·primeiro pronunciaineiüo, será em homena. gem a um homem público que deixou sua marca de honestidade e integridade em todos os cargos que ocupou, seja como
Comandante da Força Aérea Brasileira, no posto de Coronel
Aviador, seja como Góvetnádor de Roraima, Deputado Federal e Senador da República.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é com emoção, saudade
e profundo respeito que falaremos de Hélio Campos. Ele
nos deixou há dois meses, mas ficaram suas ohras e lembrança de uma vida que será sempre um exemplo para todos nós.
Hélio Campos era um homem de poucas palavras e muito
trabalho.
Eleito Deputado Federal por duas legislajuras, defendeu
metas importantes para o Estado e para o povo roraimense
que tanto amou. Foi esse mesmo povo que o digeu em 1990
como o Senador mais votado. Era o reconhecimento natural
pelo muito que Hélio Campos fez poi Roraima, ainda território, quando seu Governador, por duas gestões. A primeira
em 1967/69 e a segunda em 1970/74.
Foi um Governador ativo, provocando mudanças e levando o progresso ã Roraima. Abriu rodovias e estraçlas no Estado, deu início ao--saneamento básico da Capital e asfaltou
essa mesma cidade, dando-lhe urna face mais moderna. Fundou inúmeros órgãos estatais - criou o Banco do Esta.do
de Roraima, construiu o Palácio da Cultura, Palácio 31 de
Março, Estádio 13 de Setembro, Ginásio de Esportes Helio
Campos, Aeroporto Interriacional de Boa Vista, e ainda, interligou o Estado com pontes de concreto, sendo a maior,
a Ponte dos Macaxis.
Tinha, ainda, planos noVos--p-ara a regiã-o,- Coinó Senador
da República, que seria a obtenção de recurso_~ federais para
Roraima junto ás autoridades de Brasília.
Mas o destino não permitiu!
Humildemente, mas com-corngem e força p-a-ra continuarmos lutando, como Hélio Campos tão bem o fez, pelo desenvolvimento do nosso Estado, assumimos o seu lugar, como
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primeiro suplente que éramos, amigo e companheiro de todas
as horas.

--

Que Deus nos ajude nesta nossa missão.
O Sr. Divaldo Suruagy- Senador João França, V. Ex~
permite um aparte?
O SR. JOÃO FRANÇA - Pois não. nobre Senador.
O Sr. Divaldo Suruagy - Tive o privilégio de ter sido
colega do Senador Hélio Campos na Câmara Federal. Acostumei-me a admirá-lo e respeitá-lo pela firmeza de suas atitudes,
pela coerência dos seus princípios, mas principalmente pelo
sentimento de amizade que ele sempre professou -a todos os
seus companheiros do Parlamento. VisiteiBoa Vista em companhia do Deputado Hélio Campos. Conh&i o então Território que ele teve oportunidade de- promover o seu desenvolvimento, tão bem exaltado por V. Ex\ neste instante, da
tribuna do Senado. Foi, realmente, uma grande lacuna para
esta Casa a perda desse grande político, desse grande homem
público que foi o ex-Senador Hélio Campos. Neste instante,
quero parabenizar V. Ex~ por homenagear um dos maiores
homens públicos que Roraima já possui, congratulando-me
com V. Ex~ pel3; feliz idéia de reverenciar esse homem a
qUem tanto admiramos e respeitamos. Parabéns, nobre Senador João França, quando V. Ex• estréia na tribuna do Senado,
prestando esta justa homenagem ao ex-Senador Hélio Campos.
O SR. JOÃO FRANÇA - Agradeço o aparte ao nobre
Senador Divaldo Suruagy .
Ex~ um aparte?
O SR. JOÃO FRANÇA - Pois não. Ouço o aparte do
nobre Senador César Dias.
O Sr. César Dias- Nobre Senador João França. gostaria
de parabenizar V. Ex~ pelo discurso proferido nesta manhã
e dizer que, realmente, a morte de Hélio Campos nos compungiu sobremaneira. V. Ex'! foi o primeiro suplente que Hélio
Campos escolheu na nossa comunidade. A presença- de V.
Ex\ hoje, no Senado Federal completa a radiografia do povo
brasileiro. Compõem o Senado ex-presídentes, ministros, profiSsiQilais liberais, funcionários públicos, e agora V. Ex~, uma
pessoa simples, uma pessoa humilde, que vem do Nordeste
e que foi a Boa Vista trabalhar, onde ingressou na política
com muita força, atração, idealismo. Hoje, o Senado Federal,
a meu ver, representa a radiografía-do povo brasileiro, com
V. Ex~ compondo esta Casa, que é a Câm-ara Alta do País.
Parabenizo V. Ex~ pela escolha do tema, quando usa pela
primeira vez a tribuna do Senado.

O Sr. César Djas- Permite-me V.

O SR. JOÃO FRANÇA- Agradeço ao do Senador César
9 ~parte.
·
O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senadorç!
O SR. JOÃO FRANÇA - Concedo o aparte ao nobre_
Seaador Esperidião Amin.
~-D~as,

O Sr. Esperidião Amin - Desejo congratular-me com
V. Ex', meu amigo, meu vizinho de _bancada, com _quem tenho
conversadO muitas vezes, pOf duas razões! primeiro, porque
o seu pronunciamento é de amizade e de gratidão. Esta palavra
gratidão é uma palavra sui gene!'is, uma palavra singular na
Língua Portuguesa e na vida humana. Não sei se existe ingratidão, porque não sei se eXiste mau caráter. M.as sei que a
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gratidão é um traço do bom caráter. V. :ç.x•, que ímpdme
ao seu discurso tão fortement~_ a palavra gratidão, estréia
com o pé direito no Senado, na tribuna, com essas suas palavras, porque faz um discurso de arniZÇtdc e de gratic!ão ao
Senador Hélio Campos. Finalmente~ congratulo-me com as
suas palavras, porque sendo um trabalhador, V. Ex~ é_um
trabalhador naquele sentido_que muitos pretendem ser, e não
o são, V. Ex~ é, pela sua presença e pelo seu testemunho:
um exemplo permanente para todos nó.s. Por isso o meu, ~braço
e as minhas congratul;:tções pelo seu pronunciamento.
O Sr. Oziel Carneiro -Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JOÃO FRANÇA - Agradeço ao nobre Senado"r
Esperidião Amin pelo aparte e ouço o nobre Senad9r. O:Pel
Carneiro.
O Sr. Oziel Carneiro --Meu caro Senador João Franç'ª-,
é com alegria e com muita satisfação qué o vejo, hoje, pela
primeira vez na tribuna do Senado, cxatamente para prestar
uma homenagem àquele companheiro de Roraima que tiVeR
mos a infelicidade de perder no início desta legislatura, O
seu discurso vem, mais uma vez ratificar aquilo que-o Senado
está vendo em V. Ex~ um homem leal, um homem correto
e sobretudo um homem grato ao companheiro de cuja sapã
V. Ex~ participou· em Roraima. --Ao- mesmo tempo em que
lamento o falecimento de Hélio Campos, e tendo pedido a
Deus que o tenha em sua mansão celestial, estou convencido
de que Roraima estará bem_ represep.tado nesta Casa pela
presença de V. Ex• A homenagem qu~; dois meses-após a
morte de Hélio Campos, V. Ex' pres-ta a- esse companheiro,
é uma prova de gratidão e reconhecimen_ta por tudo aquilo
que Hélio Campos fez não apeitas por Roraima, mas por
toda a Amazônia, quando ali chegou ainda como piloto da
FAB, nas viager.s do Correio Aéreo Nacional. Parabenízo-o,
nobre companheiro, e tenho certeza de que a estréia na tribuna, hoje, será um retorno permanente ao cotidiano na participação dos debates nesta Casa. Muito obrigado.
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exatamente por esse momento que é importante na sua vida ..
Fica o registro. É um registro de saudade çm relação à_ Hélio
Campos, mas também um registro de admiração e de amizade
a V. Ex• que, esttea:ndo hoje na tribuna do Senado, proporciona a nós a gi'a'nde alegria de saber que estamos ganhando
um Companheiro que tem todas as qualidades e atri_butos
para, cada vez mais, aqui no Senado da República, dem.o_nstrar
que nesta Casa há uma participação heterogénea de pessoas
que aqui vêm com idéias em favor do nosso País. Portanto,
quero apresentar a V. Ex~ os m_eus cumprimentos e-manifestar
a certeza de que a personalidade de V. Ex• já começa a ganhar
aqui a admiração de todos os seus Colegas do Senado da
República.
OSR. JOÃO FRANÇA- Obrigado a V. Ex'' pelo aparte, .
nobre Senador.
-O Sr·. Ney Ma:ranhão-- P~~~ite-me_ V. Exa ~m ;pã.rte,
nobre Senador?
O SR. JOÃO FRANÇA - Concedo o aparte ao nobre
Senador Ney Ma(ªnhão.

_ O Sl"". Ney Maranhão- Senador João França, o Plenário .
do Seriádo está ouvindo atentamente V. Ex: que, pela primeira
vez, sobe à_ tribuna, e o faZ para homenagear um amigo,
um homem que fez muito pelo Estado de Roraima. E uma
prova disso foi a campanha, Senador João França, que acom~
panhief paSso a passo. Tive a oportunidade de conhecer o
estado de V. Ex\ em todas as suas áreas. Conheci o seu
poVO~ que é o povo do Brasil, porque lá há gente do Rio
Grande do S_uLao Amazonas. Tive oportunidade de. conhecer
todos os seus municípios e de conversar e debater os programas
e as_ re_i_yindie?ções do grande Estado de Roraima, que V.
Ex~ h_oje, representa nesta Casa, como homem autênt~co. V.
Ex~ na tribuna, homenageando um homem público que fez
muito por Roraima,- significa, como diss_e_ o Senador Esperidiã_o Amin, gratidão. E a gratidão, Senador João França,
· é támbém \!ma das maiores qualidades que conheço no ho0 SR. JOÃO FRANÇA -Agradeço a V. Ex' o aparte.
mem. Com essas posições, V. Ex• está grajeando amizade
O Sr. Elcio Alvares- Permite-me V. E~ um aparte?
e o respeito de todos os seus pares. Portanto, nobre Senador,
- F NÇ
C
-_ _ - --- t ----congratulo e parabenizo-me com V. Ex~ por esse ·pronunciaO S~- J OA0 RA A om prazer, ouço 0 apar e
menta, que esta Casa está ouvindo com atenção. Prova disso
de V. Ex·
é que seus colegas estão fazendo questão de apartear e, ao
O Sr. Elcio Alvares -Senador João Franç;:t, além da
mesmo tempo, solidarizar-se com V. Ex~ Assim sendo, o Estahomenagem, justísima por todos os títulos, ao falecido Sena- do d_e Roraima está muito bem repreSentado por V. Ex~,
dor Hélio Campos, evidentemente a sessão de boje registra
que substi1ui o Senador Hélio C~mposque está sendo homenaum evento muito importante para todos aqueles que já apren- geado neste instante. O Estado de_Roraima ~stá de parabéns.
deram a admirar o seu comportamento de homem profundaO SR. JOÃO FRANÇA - Agradeço a V. Ex• o aparte.
mente simples e inteiramente conscient_e daresponsabilidade
do mandato que vai exercer e_ está exercendo com tanto _briO Sr. Odacir -Soares~ Permite~me V. Ex~ um aparte?
lhantismo nesta Casa. Um dos pontos muito im-portanteS na
o SR. JOÃO FRANÇA- co;,cedo a palavra ao-nobre
vidátio homem é exatamente a gratidão, e nós sabemos muito
Senador Odacir Soares.
bem que a indicação de V. Ex~ cOIJ.:lO_ priineiro suplen~~ foi
O Sr. Odacir Soares-- Nobre Senador João França, deseum gesto pessoal de Hélio Campos. De forma que não poderia
jo contratular-me com V. Ex~ por duas razões: primeíió, pelo
ser outro o discurso de estréia de V. Ex•, hoj_e, aqui na tribuna
do Senado da República. Teria de sér urrla págiÍla.de louVaç-ão~ fato de v.=_Exa estar estreando na tribuna do Senado Eederal,
de agradecimento, de saudade àquele que fOi o·seu-grande segundo, pelo fato de que, nessa estréia, V. Ex~ homenagea
amigo e lhe proporcionou a oportunidade magnífica de inte- um_dos maiores políticos que o Estado de Roraima já teve,
grar o Senado da República. Gostaria de assinalar, também, que foi o ex-Senador Hélío Campos. Na realidade, _tanto no
que nesse curto tempo em que V. Ex• tem convivido com exercíeió-do Governo do Estado quanto no exercício do seu_
seus Pares vem dando uma demonstração permanente de com- mandato de deputado federal, por duas vezes, o Senador Hélio
panheirismo. V. Ex~ um homem simples, mas inteiramente Campos teve uma visão grandiosa daquela região, e ali inicioU
consciente dos problemas nacionais, é uma pers_ona_Iidade _que o processo de desenvolvimento do hoje Est'5'-do de Roraima.
vai ~anjeando aos poucos e grande admiração de tpdos nós, Por essa razão parabenizo-me com V. Ex~- por sua estréia
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e pelo tema clue aborda, que é uma homenagem àquele a
quem V. Ex' substitui aqui, no Se"D.ãdo Federal.
O SR. JOÃO-FRANÇA- Agradeço a V. Ex• o aparte.
O Sr. Carlos Patrocínio- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JOÃO FRANÇA- Cõmmiiíto pntzer ..
O Sr. Carlos Patrocínio- Eminente Senador João França, ainda que em poucas palavras, eu gostaria de saudar V.
Exa neste momento importante, em que V. Ex~ enaltece as
qualidades daquele grande companheiro seu, que foi o ex-Senador Hélio Campos. Quando V. Ex~ elenca todas as obras
e feitos daquele ilustre cidadão brasileiro,_ deixa de incluir
um feito muito iinport3nte-, ci.ue é-0 fatq' d~--~__ ex:-Senador
Hélio Campos ier mandado V. Ex~ p~ara-·esta Casa. V. Ex>,
ao reverenciar esse grande homem brasileiro, expressa a sua
gratidão, a sua amizade e o seu apreço por aquele que também
tinha os mesmos sentimentos com relação a V. Ex• A presença
marcante de V. Ex~- nesta Casa completa, por assim dizer,
o Senado Federal, já que aqui V. Ex~ representa um segmento
que é, talvez, o mais importante do País e com certeza o
mais numeroso, ·que é o da classe trabalhadora, na verdadeira
acepção da palavra. Portanto, congratulo-me com V. Ex~ V
Er. terá, neste Senador-que o apafteia agora, sempre um
grande amigo nesta Casa.
O Sr. JutaltyMagalbães .::.-Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JOÃO FRANÇA - Eu só tenho a agradecer a
V. Ex• pelo aparte. Concedo o aparte ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães - DeSejO -sOlidarizar-me com
V. Ex~ na homenagem que presta ao saudoso ex-Senador
que V. Ex• substitui,_ Hélio Campos. Desejo-;tambéffi, mãnifestar minha solíd<lriedade pelos apaites merecidos que V.
Ex~ tem recebido dos Srs. Senadores, porque V. Ex~ ria sua
siinplicidade, terá muitO -a dar a esta Instituiçãq, no_s projeto_s
que aqui examinaremos, e V. Ex\ com a sua eXperiência,
irá tratar dos problemas do estado que está representan~o.
Portanto, felicítO-o pela estréia-na-tribuna e pela homenagem
que presta ao Senador Hélio Campos.
O SR. JOÃO FRANÇA- Agradeço aV:-Ex'pelo aparte.
O Sr.-Maurício-Cõrfêa- Permite-me V. E~ um aparte?
O SR. JOÃO FRANÇA - Concedo o ápiute aó riobre
Senador Maurício Corrêa.
O Sr. Maurício Corrêa- Senador João França, não poderia me furtar- é até um dever- de associar-me às homenagens que V. Ex~ presta à memó~a dõ ex-Senador Hélio Campos. Sobretudo, gostaria de ressaltar a indisfarçável virtude
que V. Ex• demonstra ao assomar ã tribuna, que é a gratidão,
a gratidão ao seu .amigo que foi Hélio Campos. Eu, especialmente, rememoro com saudade porque o ex-Senador Hélio
Campos integrou as fileiras do PDT, juntai.nente cõm V. Ex•
e tão-somente por questões regionais é que se desvincularam
do nosso Partído. Mas a presença do Senador João França,
aqui no Senado, dá uma característica, um scibor extraordinário paia todos nós, que é a presença do homem simples,
do trabalhador, que conosco conjuga os SeUS e-sforços n·o aperfeiçoamento da tarefa de legislar. Portanto, neste instante,
presto, também, homenagem a V. Ex\ ao homem simples,
ao trabalhador, que hoje, através do voto, teve a oportu:ó.idade
de integrar a maiS alta Cãmara legislativa do -País, com a
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sua experiência, com a sua vivência. Que seja feliZ! Parabéns
pela sua estréia hoje.
O SR. JOÃO FRANÇA - Agradeço a V. Ex', nobre
Senador Maurício Corrêa, este apart~ que muito enriquece
·
o meu discurso.
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador João França?
O SR. JOÃO FRANÇA- Ouço V. Ex•, com prazer,
nobre Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena - Em nome da Bancada do
PMDB, trago a nossa solidariedade à justa hpmenagem que
V. Ex~ presta ao inesquecível Senador HéliO Campos, que
tive a ventura de conhecer de perto, na Câmara dos Deputados, como seu colega.
Aquele ilustre homem público desaparecido, teve uma
atuação parlamentar marcante, não apenas nas Comissões
Técnicas, mas, por vezes, no plenário. Depois, afastou-sedurante algum tempo do Congresso Nacional e fomos, então,
encontrá-lo, aqui, no Senado Federal, após eleger-se Senador
pelo novo Estado de Roraima, em 1990.
Com a sua saúde já combalida, notávamos que o ex-Senador Hélio Campos tinha grandes dificuldades para cumprir
o--seu- mandato. Mas, assim mesmo, no curto período que
aqui passou conosco, deu demonstrações de alto espírito público.
Creio que o ponto alto da sua eleição foi, justamente,
o cuidado que ele teve em escolher V. Ex\ Senador João
França, como seu suplente.
V. Ex~. como bem acentuou 6 nobre Senador Maurício
Corrêa, homem simples do povo, trabalhador, deu um colorido diferente ao plenário do Senado Federal. V. Ex•, mais
do que ninguém, -representa, nesta Casa, o povo brasileiro,
naquilo que ele telll de mai_s genuíno e_d_e mais natural. A.
sua convivência conosco, a sua riianeira de ser,- sõbretudo
a sua simplicidade, têm granjeado uma grande simpatia entre
seus companheiros_ de Senado.
Receóa, portanto, V. Ex~, os nossos votos mais fei'vorosos
pelo pleno êxito de sua atuação, em favor do Estado de Roraima.
O SR. JOÃO FRANÇA- Agradeço a V. Ex' pelo aparte.
O Sr. Júlio Campos- Perm:íte-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JOÃO FRANÇA- Concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Júlio Campos - Nobre Senador, tive a honra de
conviver, com o ~Mão Deputado Hélio Cainpos, no rileu primeiro mandato de Deputado Federal. Fomos grandes amigos.
Enfrentamos grandes jornadas em defesa dos problemas da
Amazónia. Na época, eu representava Mato Grosso, ele o
então Territóiio Federal de Roraima. Acompanhei sua luta
em prol da criação desse novo Estado brasileiro. Era UIIl
das seus grandes sonhos ver o Território Federal de Roraima
transformado em Estado. Fiquei feliz por ocasião do dia da
sua posse, ao encontrá-lo novamente, neste plenário, como
novo Senador do novo Estado de Roraima. Infelizmente, o
destino não quis que S_, Ex~ aqui continuasse a re-pre-sentar
aquele novo Estado da Federação brasileira. Tenho certeza
absoluta que cumpriu mtJito bem o seu dever como homem
público, como cidadão e como pai de famfiia. Que Deus o
tenha nesse instante, ao seu lado, como homem de fé, que
ele sempre o foi. Na oportunidade, quero também congratu-
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lar-me com a sua presença nesta Casa do Congresso Nacional,

pois, realmente, o povo brasileiro, em todos os seus-segmentos
sociais, está aqui representado. Te_nho certeza de que _o Estado
de Roraima e a figura do -in~squecível Hélio Campos será
muito bem substituído por V. Ex~ a partir de agora, no Senado
Federal.

O SR. JOÃO FRANÇA- Agradeço a V. Ex• o aparte.
O Sr. Marco Maciel- ConCede-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JOÃO FRANÇA- Ouço o nobre Senador Marco

Maciel.
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cidade de Mi.ssão Velha se projeta como um celeiro de desenvolvimento na região do Carü;i, eu me permitiria também,
em n9me de toda a Casa, regozijar~m:e. Mas os apartes poderão ter confjnuidade, eni. vista da sessão extraordinária estar
programada para as 11 horas e 40 minutos de hoje. Até lá
os apartes poderão ocorrer, registrando, co~ espec_ial realce,
a presença de V. Ex~ na tribuna do Senado Federal.
-- Dev.olvo, pois, a palavra a V. Ex•, que poderá conceder
apartes a todos os Senadores que desejarem realçar a sua
presença na tribuna.

--

O Sr. Marco Maciel - Meu caro Senador João França.
associo-me à manifestação de regozijo de inúmeros colegas
pela presença de V. Ex' na tribuna, nesta manhã. V. Ex~
traz, com o seu primeiro discurso no Senado Federa_}, a tnensa-

gem do povo do seu novo e já prósperci Estado de Roiainla.
V. Ex~ aqui chega sucedendo ao ex-Senado-r Hélio Campos,
cuja presença entre nós era tão querida. Fui colega de S.
Ex~ na Câmara Federal, e, posteriormente·, seu colega, também, nesta Casa. Muito admirava o ex-Senador Hélio Ca_mpos, não somente pela sua conduta pessoal, mas também pda
sua atuação política, sempre serena, sóbria, sensata, tendo
sempre em vista os maiores interesses do P.aís. V. Ex~ segue
os passos do ex-Senador Hélio Campos, porque· àqi.lfi:::begou
com o·seu falecimento, e tem tido uma conduta que, de alguma
forma, dá continuidade aos passos que marcavam ·a atuação
daquele Senador- serenidade, bom senso, espírito público.
Isso tudo, a meu ver, tem contribuíao para faZer corri -que
V. Ex~ seja um bom representante do seu Estado e, ao mesmo
tempo, tenha um excelente relacionamento com seus Colegas.
Por isso quero, no momento em que V. Ex~ produz seu primeiro discurso, nesta manhã, cumprimentá-lo e desejar-lhe a continuidade de um mandato profícuo em favor do seu Estado
e em favor do nosso País.
O Sr. Nelson Carneiro- P_ermite-me V. Ex' ~rii aparte?
O SR. JOÃO FRANÇA - Agradeço ao nobre Senador
Marco Maciel, pelo aparte.
_
_ _____ _
A luz da Mesa está nos mostrando que nosso tempo está
esgotado, mas não posso deixar de ouvir o nobre ·senador
Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senador João França,
os apartes que V. Ex'_ tem recebido atestam a simpatia e
o prestígio que conseguiu, em tão pouco tempo, nesta Casa.
Associo.:me_ às manifestações aqui expreSsas, fazendo votos
pelo êxito da sua atuação, como representante do povo de
Roraima.
O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Ex' um apar~
te?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - (Fazendo
soar a campainha.) -Antes que V. Ex• conceda a oportunidade de aparte ao nobre Senador Mansueto de Lavor, a
Presidência deseja esclarecer ao nobre Senador que acampainha, ao ser acionada, apenas pretendia assegurar ao Presidente, que, regimentalmente~ não pode aparteá-lo, interpretar
o sentimento da Casa, da imensa alegria que domina a todos
na estréia de V. EX' na tribuna.
Se todos teriam rizões suficientes para se regozijarem
com a presença de V. Ex~ no Senado Federal, garantindo
assim a autenticidade da representação popular, como conterrâneo de V. Ex\ nascido no Ceará, naquele Ceará onde a

O SR. JOÃO FRANÇA- Agradeço a V. Ex•, Sr. Presi·
dente, pelas considerações, cedendo o aparte ao nobre Sena-dor Mansueto d_e Lavor.
O Sr. Mansueto de Lavor- Prezado Senador João França, também .quero associar-me às manifestações que aqui externararn eminentes Pares_ desta Cas_a nos apartes que já oferecéràín ao seu pronunciamento. Quando V. Ex~ assumiu a
cadeira do Senado Federal, foi divulgado em todo o País
que uin pedreiro chegara ao Senado. Creio que V. Ex' recebeu
essa notícia com muita honra, porque isso demonstra a autenticidade do seu mandato popular. -v. Ex~ chegou aqui porque
o povo de Roraíma quis, não por instrumento ou métodos
qúe seriam conderi.áveis: pelo abuso do poder económico ou
por qualquer outra via não desejada e__não prevista em nosso
ordenamento jurídico. Mas quero, resumindo este meu aparte~ dizer que V. Ex~ chega aqui e no- seu- ptonutl.ciâtnento
'd.e estréia na tribuna do Senado, demonstra a fidelidade, a
amizade rendendo um preito à memória do saudoso ex-Senador Hélio Campos. Isso significa que a linha que V. Er'
ttaçotf pa-ra- sua atuação parlamentar será de coerência com
a sua luta p_9pular, ao lado daqueles.que.construfram e con~i:·
nuam construindo o Estado de Roraima. Quero sap.dar v.
Ex• de modo eipecial, como já ó fez o Presidente do Se11ado,
o nosso co_nterrâneo, nascido que fomos no mesmo sopé, da
serra do Araripe, do lado cearense, dizendo_ que isso-_tamb~ro
é motivo de alegria para todos nós, conterrâneo que somos,
da mesma origem, da mesma luta popular. Creio que aqui
poderemos, juntos com os eminentes Pares, levar avante essa
luta por um Brasil mais democrático, mais justo, um País
onde realmente as legítimas causas pópulares_sej am atendidas
e riãô sejam mais postergadas-perfg-osamente, como estão sendo no momento. Minhas saudações a V. Ex' meus votos. de
pleno êxito no exercício do mandato popular na Câmara Ahã
do País.
O Sij,.~ JOÃO FRANÇA- Agradeço a V. Ex• pelo aparte,
nobre Senador Mansueto de Lavor.
-0 Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me um aparte, nobre_
Senador?
O SR. JOÃO FRANÇA- Ouço o nobre Senador Chagas
Rodrigues.
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador João Erança,
eu me associo às palavras de V. Ex~ de justa homenagem
ao eminente homem público que foi Hélio Campos. Ao mesmo
tempo desejo saudá-lo no momento em que V. Ex~. pela
primeira vez, ocupa a tribuna desta_Alt_a Casa do Congresso
Nacional. Receba, portanto, a nossa saudação calorosa e amiga. Estou_ certo de que V. Ex~ haverá de honrar o mandato,
engrandecer o seu Estado de Roraima e continuar enaltecendo
esta Casa do Congresso Nacional.
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O SR. JOÃO FRANÇA.- Agradeço a V, Éx' pelo aparte
e, mais uma vez,- agradeço o apoio de todos.

'lRDEM DO DIA

Era o que _tinha a dizer, Sr. Presideilte._ (Muito bem!
Palmas.)

VOtação, em turno único, do Requerimento n" 297, de
19?1. do Senador Fer!lando Henrique Cardoso, solicitando
seJa anexado ~os PrOJetes de Lei do Senado n"~- 4 e 5, _de
1991, que tramitam em conjunto, o Projeto de Lei do Senado
n" 206, de 1991, do Senador Marco Maciel, que regulamenta
a ~x:-cução do d!SP9StO no a,rt. 14,_itens I, n e III, da Consti~
tu1çao Federal.

Durante o discurso
Sr. João _FLC1nça, o Sr. Maur~
Benel•ides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, 1" SecretáriO.
·

do

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Presidência
convOca sessão extraordinária a rcalizar~se hoje, às 11 horas
e 50 minutos, com -a seguinte

Ata da

103~

O SR. PRESIDENTE (Dirce~ Carneiro) havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.

Nada mais
_

(Levanta-se a sessão às ii horaS e 5o minutos.)

Sessão, em 28 de junho de 1991

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da

49~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Mauro Benevides
As li HORAS E 50 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN·
TES os·sRS. SENADORES:
Affonso Camã.i'g-o --Alexandre Costa -:Aiufzio Bezerra
- Amir Lando_- Antônio Mariz - Beni V eras- Carlos
Patrocínio- César Dias- Chagas·Rodrigues- Cid Sabóia
de Càrvalho -CoUtinho Jo"rge ___:_, DariCf Pereira ~Dirceu
Cárneifó-- DTValdo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio
Álvares- Espeiidião Amin- EpitáciO Cafeteira- Fernando Henrique Ca-rdoso - Francisco Rollemberg - Garibaldi
Alves - Gerson Camata - GUilherme Palmeira - Hugo
Napoleão - Humberto Lucena - Irapuan Costa Júnior João França - João Rocha - Josaphat Marinho - José
Eduardo - José Fogaça - José Paulo Biso! -José Richa
- Júlio Campos - Júnia Marise - Jutahy Magalhães Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg ~une~ Rocha
- Lourival Baptista - Lucídio Porteiia - Magno Bacelar
,..:._ Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mário Covas Maurício Corrêa- Mauro Benevides- Meira Filho- Nabor
Júnior- Nelson Carneiro- Ney Maranhão-:- Odacir Soares
- Oiiel Carneíro ..:.... Pedro Simon- Rachid Saldanha Derzi
- Raimundo Lira - Ronaldo Aragão -- Ronan Títo Ruy Bacelar --Teotônio Vilela Filho - Valmir Campelo
-Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o compareCimento de 62 Srs:- Seiiadores. 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

PARECER
PARECER N• 230, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Econômlcos, sobre o Projeto
de Lei do Senado n~ 161, de 1991, que "estabelece normas

para o parcelamento de débitos de municípios junto ao
__ Fundo de G3.rantia dO T-enlpO de Serviço".

Relator: Semidor Nabor Júnior
I - Relatório
Vem ao exame da Comissão de Assuntos EconômiCós
o Projeto de Lei dÓ Senado n~ 161, de_ 1991, que "estabelece
normas para o parcelamento de débitos de municípios junto
ao Fundo,de Garantia do Tempo de Serviço".
De autoria do nobre Senador Alexandre Costa, o projeto
procura sanar condição, insustentável, pela qual "oS débitos
dos municípios brasileiros junto ao FGTS montam hoje ·a
cerca de 11,8 bilhões de dólares, situação cujas origens remontam, na maior parte dos casos, à época da instituição do Fundo,
em 1966. Deixados durante décadas à míngua de recursos,
os municípiOs não _t~ver3in--como atender a mais esta elevação
de despesa com pessoal e encargos sociais e incidiram na
inã.dimplência crónica, para cuja solução estamos propondo
o presente projeto de lei".
O autor do prOjeto, judiciosa e coerentemente, descarta
qualquer solução caracterizável como anistia, pois se trata
de um património sagrado dos trabalhadores de todo o País,
e afirma: "descabida a anistia, por se tratar de recursos integrante de cada titular de conta vinculada, ( ... ) urge que se
of~reça aos municípios envolvidos uma alternativa legal_ ao
critério de parcelamento estipulado pelo Conselho Curador
âo FGTS, ou seja, prazo de 48 meses com liquidação de
um rilfnifito de 20% do total da dívida à vista .. , condiç_ões
consideradas inviáveis, poiS "fãCe ao montante do dCbito acumulado, raros são-os mun~~ípios que têm capacidade de cumprir o parcelamento em tais condições".
- O projeto se atém exclusivamente ãs dívidas municipais,
sem aludir àquelas de responsabilidade de estados ou entidades vinculadas à administração pública- o que pode, a critério da Comissão e como fiuto da tramitação da matéria, ser
regimentalmente modificado.
É o Relatório,
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H- Parecer
É indiscutível a urgência de que se revete a questão do
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Ao projeto foram apresentadas cinco emendas, que passamos, agora, a analisar:
- ·-Emenda n~' 1: apresentada pelo próprio autor do
projeto, veni, justamente, in~l~ir em seu texto os estados
que, assim passam a ser benefic1ad?s pelo parcelamento dos
débitos. Parece-nos oportuna e optnamos, portanto, PELA
APROVAÇÃO.
~
-Emenda nçs 2 e 3: de autoria_do Senador João Rocha,
incluem entre os beneficiários do parcelamento, além dos estados, também as empresas públicas da adm1nistráção direta
e indireta, bem como as empresas privadas. Parcialmente atendida pelo Parecer à emenda n~' 1, nos demais ponto~ .deve
receber Parecer Contrário, po"r to"dos os mo_tivos expostos
anteriormente e porque em seus preços e produtos está embutida a remuneração do FGTS dos respectivos empregados
-o que tomaria injustificável prejudicar o recolhimento das .
quotas restante e venci.d.as.
. .
.
_
-Emenda n9 4: igualmente de autona do Senador Joao
Rocha, inc1ui os estados na obrigatoriedaQe (prevista apenas
para os municípios, na versão original do projeto, que não
contemplava as unidades da federação) de prever orçamentariament~ o pagamento das prestaç~es com .o EGTS pela apro-vação.
-Emenda n9 5: também do Senador João_Rocha, tem
por objetivo limitar a dois meses consecutivos a tolerâncii!_
quanto _aos futuros atrasos eventuais das prestaçõ:s, ?ecorrentes_da renegociação, após o que estados e mumcíptos do
parcelamento concedido. Somos pela rejeição, porque o Projeto já outorga benefícios suficientes para aquelas_ quitações
de débitos junto ao FGTS; permitir n-cwos atrasos ou tole~ân
- ci_a_s se _nos afigura ab!Jsivo, por premiar a inadimplêncta e
apresentar prejuízos reais para um fundo que não perten~e
ao governo ou entidade alguma e sim à massa obreir~. Já
tão sacrificada e prejudicada ao longo dos_ séculos.
. _
.- - Ante o exposto, somos pela aprovação do ~rojeto de
Lei do Senado n9 161, de 1991, nos termos do segumte

equacionamento c da _quitação das dívidas ofiC_iais çbm o
FGTS, inclusive as que cabem aos municípios de praticamente
todo o País. nem só os trabalhadores prejudicados- ~_-iSso
seria, por -si mesmo, motiVõ ·sufidente pafá preocup·ações·mas também as próprias comunidades inadimplentes são interessadas nessa solução, a despeito das irn~_nsas dificuldades
em ajustá-la, pelas notórias deficiências e_condmicO-financeiras que afetam Suas contas, deficiências- tant9 mais gra~es
quanto mais se aguçam as crises do bin~mio inflaçª-o_ ~& recessão.
_
O Conselho Curador do fundo, corno lembra o nobre
autor do projeto·, já prOpôs, como solução, o parcelamento
dos débitos num prazo de 48 meses, coin liquidação à vista
de um mínimo de 20% do valor total - condiçQ~s absolutamente inviáveis para quas·e todos os município_s_ devedõres,
para não dizermos todos. ~arcce-nos, destarte, ser d~ rn_eJhor
alvitre que se garanta um retorno certo· e viável, mesmo que
em condições e prazos amenizados, ao invés de insistir na
cobrança de parcelas volumosas e menos espa~adas.
O nobre Senador Alexandre Costa, a nosSo ver, encontrou a fórmula adequada: pagamento de 5% à vista e parcelamento do restante em até 120 meses, cqm isenção_ total de
multas, pois, afiliai não se pode exigir do munidp3.1ismo alquebrado uma quota de sacrifício, superior às suas precárias posSibilidades, mesmo porque a eventual inadimplência não decorre de outros fatores, senão da carên~ia de recursos para
investir nas necessidades mínimaS das respectivas comunidades.
~
Conciliam-se, assim-a dívida social e administratiVa -aos
municípios em falta com o FGTS e a sua capacidade de pagamento.
_
A despeito da louvável e_vitoriosa determinação do nobre
Senador Alexandre Costa, de cobrir todos os aspectos do
problema, alguns se nos -afiguram dignos de 1ig<:iras modificaEMENDA N' 1 - CAE
ções, para melhor adaptá-los à boa técnica legislativa e atender
(Substitutivo)
aos próprios objetivos da_ proposta.
- - --PROJETO DE LEI DO SENADO
0 art. 2" determina pagamento à viSta da prímeira parcela
N' 161, DE 1991
do débito, nos termos avançados, mas silencia quanto ao acréscimo legal indispensável de 3% de juros anuais, devic:los a
_.Estabelece normas para o parcelamento de débitos de
todos _os saldos devedores do FGTS.
_
estados e municípios junto ~o Fundo de Garantia do Tempo
No art. 4~'. devem-se observar dois aspectos igualmente
de Serviço.
fundamentais: a necess_idde premente de. regularizaç_ão imeO Congresso Nacional decreta:
diata das dívidas, através de seu equacionamento em termos
Art. 19 Os débitos dos estado_s e municípios, referentes
viáveis, e a garantia de que as parcelas posteriores àquela
inicial se efetivariam mediante expressa ptévisão orçameiüârla ---às contribuições devidas ao Fundo de Garantia do Tempo
municipal, obedecido, entre outros, o preceito constitucional de Serviço - FGTS, a que se refere a Lei n• 8.036, de 11
de maio de 1990, existentes até 31 de dezembro de 1990,
da previsão legal.
serão parcelados na presente lei, dispensadas as multas soPre:
No art. 5~", preceitua-se a exclusão do respectivo parágrafo eles incidentes.
- __
,,
único, pois o mesmo não se-· afina com o preceituado no art.
Art. 29 Os ·estados e munícfpios devedores que solicita160 da Constituição Federal.
rem o parcelamento do_ débito deverão efetuar, no ato da
Quanto ã abrangência do projeto, cons_ideramos que deva formalização, o recolhimento de importância correspondente
ser ampliada para atingir também os estados, cujas dificul- a tantas competências quantas forem necessárias, para ~etfa
dades de caixa e de investimen.tos sã9 __pro_porcionais ã sua zer, no mínimo, 5% (cinCo por cento) do valor atua:hzado
grandeza em comparação aos _municípios -mas não agas~ do débito, acrescido de 3% (três por cento) ao ano.
Art. 39 O parcelamento do débito remanescente deverá
lhamos qualquer intenção de estendê-la às empresas estatais
ou fundações, seja qual for sua natureza ou sua vinculação ser feito em tantas prestações mensais quant'às foram as comao Poder Público, pois a sociedade brasileira já não tolera petências devidas, não podendo exceder o prazo de 180 (cent_o
__
arcar com os ônus da jrieficiência em sua ges!~O, apes~r de e oitenta) meses.
Art. 4~' _Os estados e municípios que aderirem ao plano
alguns exemplos excepcionais de competência e modernidade.
de parcelamento previsto nesta Lef consignarão, anualmente,
Que, por isso mesmo, dispensam tais benesses legais.
~

~

~
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nos respectivos orçamentos, as dotações nece_ssárias ao paga-
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V - intervir no plano político por· via de propostas e
programas especialmente elaborados para exercer influência
na formação da vontade estataL
cidas para conce_ssão do parcelamento, o débito será conside- ·
Art. 3o Os partidos políticos, associações civis, de curado _vencido em__ sua totalidade, ficando sujeito a todas as
nho político-partidário, integram o Sistema Nacional de Parti-.
cominações legais cabíveis, nos termos ·cto parcelamento.
dos na qualidade de_ pessoas jurídicas de direito priv-ado e
Parágrafo único. Na hipótese prevista neSte artigo, par- destinam-se a ass_egurar, no interesse da ordem democrática,_
cela dos recursos correspondentes ao Fundo de Participação o atingimento dos objetivos gerais prevístoS no art. 2'"' desta
destinada aos estados e municípios devedores, será bloqueada lei, mediante:
e repassada ao Fundo de Garantia du Tempo de Serviço I - atuação Contínua dos_ serviços partidários, incluindo
FGTS para pagamento do débito ..
Secretaria e Tesouraria·;
,
_
.
Art. 6" Serão coilSídcrados em dia com su:as responsa- ·
-II-:__ ·realização de palestras e conferências;
bilidades junto ao· Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
III- promoção de congressos ou sessões públicas para
para todos os efeitos legais, inclusive celebração de operações- à difusão do seu programa, ass~guraçla a t~ansmi~são gratuita,
de crédito e concessão de garantia, os estados e municípios pchis-Cmpresas de" fádio e televisão de, ao menos, um evento
que formalizarem o parcelamento de que trata esta lei e efetua- por ano, com período de duração máxima de sessenta minutos;.
rem regularmente o pagamento de suas prestações.
IV- manutenção de cursos de liderança política e de
Art. 7~ O Poder Executivo regulamentará a presente formação e aperfeiçoamento de administradores públicos;
lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar de sua promulgação.
V - criação e manutenção de instituto de doutrinação
Art. 8<.> Esta lei entra em vigOr na data de sua publi- e educação política destinado a formar, renovar e aprimorar
cação.
quadros e líderanças político-partidárias;
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.
VI - organiza_çao e manutenção de bibliotecas de obras
Sala _das Comissões, 27 de junho de 1991. - Raimundo políticas, sociais e econdmicas;
Lira, Presidente - Nabor Júnior, Relator - José Fogaça
VII -edição de_ boletins e outras públicações,
- Ronan Tito - Esperidião Amin - Meira Filho - Mário
Parágrafo único. A transmissão a que se refere o inciso
Covas -- Levi Dias - José Eduardo - Eduardo Suplicy III:
Pedro Simon - Júnia Marise - Dario Pereira - César Dias
a) destinar-se~á_ exclusivamente a partidos políticos com
- Maurício Corrêa - José Richa- João Calmon.
registro definitivo e que haja eleito nas últimas eleições gerais
pel_o menos dois centésimos dos membros do Congresso Na_cio0 SR. -PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe- nal, distribuídos no máximo em três estados;
.
diente lido vai à publicação.
b) _será autoriz~43:pela Justiça ~leito_fal, q~e fará a necesSobre a mesa, projetas que setão lidos-pelo Sr. 19 Secfe- sária requisição dos hÇ>rários às emissoras de_ rádio e televisão,
tário:
mediante requerimento dos partidos, com antecedência mínima de trinta dias da data da realização do congresso ou sessão
São lidos os Seguintes:
publica.
· ·
·
PROJETO DE LEI DO SENADO
Art. 4" A ação dos partidos será exercida em âmbito
N• 252, DE 1991
nacional, de acordo com seus estatutos e programas, sem
Dispõe sobre Sistema de Partidos Políticos e dá outras
vinculação de qualquer natureza com governos, entidades ou
providências.
partidos estrangeiros.
TÍTULO I
Art. 5'-' Os filiados a um partido têm iguais direitos _e
Do Sistema Nacional de Partidos
deveres.
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
Disposições Gerais
Da Estrutura do Sistema Nacional de Partidos
Art. 1~' O SiStema Nacional de Partidos Políticos inteArt. 6'-' PartiCipam do Sistema Nacional de Partidos,
grado por associações político-partidárias de caráter nacional,
as
associações
político-partidárias que tenham registrado os
que prestem contínua colaboração à formação da vontade
respectivos estatutOs junto ao Tribunal Superior Eleitoral,
política do povo, passa a ser regulado por esta lei, atendidos
atendidos os requisitos legais no que concerne a sua constios princípios da soberania nacional, o regime democrático,
tuição.
o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pesso~ huM
Parágrafo único. O_Tribunal Superior Eleitoral somente
mana.
autorizará o registro de estatutos de Partido Político aprovados
Art. 2~' O SíSteiila Nacional de Partidos Políticos, ·por
pelos órgãos de deliberação partidária, nos três nívei.:;, bem
intermédio das associações político-partidárias que lhe comcomo atendidos os requisitos da lei civil para a sua constituição.
- -põem a estrutura, tem por objetivos:
1- assegurar a autenticidade da representação política;
Art. 7~' Perderá a condição de partido de caráter nacioII -cooperar para o desenvolvimentodo_e_stado demo- "'nal e em funcionamento sujeito ao cancelamento do _registro
crático de direito preconizado pela ConstitU:içã0;~-~dos seUS estatutos junto aO TribUnal Superior EleitOrãl-a asso111- estimular e aprimorar a atuação política, fomen- ciação político-partidária que:
tando a participaçà.O efetíVa dos cidadãos na vida pública e
I - deixar de apresentar candidatos a cargos eletivos fecapacitando os cidadãos para funções de responsabilidade po- derais e estaduais por duas eleições consecutivaS;
lítica;
-- I I - não dispuser de organização devidamente estrutuIV- a participação no âmbito do processo político merada em, pelo menos, cinco estados e _em um quinto dos respecdiante a apresentação de candidatos a pleitos eletivos;
tivos municípios;
mento das parcelas devidas.
·
Art. 5<:> DescUmprida qualquer das condições estabele-
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L!l-que d~ixar de promover, no prazo estatutário, a
renovação de seus órgãos de direção e de ação~
_
..
IV- que em eleições gerais não tenha elegido, s_ob sua
legenda ou cm coligação, pClo menos dois centésimos da totalidade dos membros do Congresso Nacional distribuídos em.
no mínimo, três estados.
TÍTULO II
Dos Partidos Políticos
CAPÍTULO I
Da Fundação e do Registr9 _dos
Estatutos do Partido
Art. 8" Na fundação de um parrido observar~.se~ão.
obrigatoriamente, as seguintes normas:
·
I - número de subscrhOreS do nlâf~:ife'sto de lançainento,
fundadore..s, nunca inferior, a cento e qqt; _.
. . _____ _
II- publicação na imprensa oficial do manifesto d~ lançamento, acompanhado do estatuto e programa;
III -do manifesto de lançamertto deverá constar ó nome
do partido em formação, com a respectiva sigla, o número
do título e da Zon.a. EleiJoral e o estf!.si9 d.e seus fundad_ores~
bem como a composição dos órgãos dç ,direção ,e. de ,a,çãq
já constituídos;
·
IV- constituição de unidades partidárias, na forma·estatutária, em pelo menos cinco estados e 1,1m quinto dos respectivos municípios.
§ 1o Do nome constará obrigatofiamente a palavra partido com os qualificativos, seguidos da sigla, esta correspondentes às iniciais de cada palavra, não sendo permitida a utilização de expressões ouarra.njos que possam induzir o eleitor
a engano ou confusão.~ :
.,
. .
.
§ 2P Não se poderá utilizar designação ou denomin~ção
partidária, nem se fará arregimentação_de,filiados ou adeptos,
com base em credos religiosos Ou- sentirnentQs de raça ou
classe.
- ·· · ·
Art. 9o AtendidoS os requisitOs deSta lei e constituída
a associação político-partidária, na forma da lei civit; poderá
s.er solicitado o registro· dos estatutos ,partidários fuõto ao
Tribunal Superior Eleitoral. ·
CAPÍTULO II
Do Programa e do ·Estatuto
do Partido Político
Art. 10. O Estatuto e. o Programa são os documetos
essenciais à constituição do Partido. as quais, subscritos pelos
seus fundadores e apoiados por todo.s. aqueles que a ele se
tenham filiado, devem ser aprovados pelos órgãos de deliberação da agremiação-.
Art. 11. Os Estatutos.peverão dispor sobre a est[\,l~ura,
a organização e o funcionarriento do partido e conterá, obrígãtoriamente, normas sobr_e a fidelidade e.disciplina partidárias.
Art. 12. Fundado.s no Prograinã, os partidos poderão
estabelecer planos de ação. fixãndo objetivOs e Iiietas para
determinado período.
..
.
Art. _13. É vedado aos partidos políticos: I - usar símbolos nacionais para fins de propaganda;
II -ministrar instrução militar ou p-aramilitar e adotar
uniforme para seus filiados.
Art. 14. Qualquer proposta de alteração estatutária ou
programática somente setá apreciada se publicada no Diário
Oficial da União e remetida aos Diretórios Regionais, pelo
menos três meses antes~da data da decisão do órgão competente.
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Parágrafo único. A alteração entrará em vigor depois
de promovido o respe<:_tivo registFo junto ao Tribunal Superior
Eleitoral e publicada a deciSào.
Art. 15. Os lideres dos Partidos Políticos nas Casas Legislativas integrarão, como membros natos, com voz e ·voto
nas suas ,deliberações. nOs réspectiVos níveis, os 6tgãós de
deliberação, de direção e de aÇão.
· ·
· -Are ·16. A seção municipal constitui a unidade orgânica
e fundamental do partido.
Art. 17. O órgão de deliberação a nível nacional é o
oi"ganismo Supremo do partido.
.
· A·rt. 18 .. É vedado a'qualquer filiado pertencer simultane~~-~nte a mais de um órgão partidário, de níveis diferentes,.
salvo se um deles for nacional.
Ate 19. Compete à Justiça Eleitoral. mediante recurso
-da parte, apreciar os litígios decorr.ente.s,da atividade partidária, quando não solucionados· no âmbito das·_agr~miações
político-partidariaS.
· - -- - -§ 1 o Na hipótese de versar a questão sobre a eleição
de meffi6r6s dos órgãos de direção e de ação ou sobre a .
seleção_de candidatos a cargos eletivos, o recurso será·apresen~
t<ido,,instniído e furidamentado diretamente ao órgãO da Justiça Eleitoral,- nO prazo de três ·aias, contados da imediata
publicaçãu do ato ou da deciSão na ímprerisa oficiãl local.
ou de sua comunicação, contra reÇibo, ao interessado. _
§ 29 Independentemente de .intin\ação, o interessado
poderá oferecer r8.zões; nós' dóis diaS fseguihtes ao da interposição de recurSo, e o órgào partidário, nesse mesmo prazo,
sustentará a sua decisão.
§ 39 A Justiça Eleitoral terá o pi'azo de cinco dias para
·o iulgamentb dos recursos.de que trata-este artigo.
· · · Ari. 20. · "Câda: partido poderá'credenciar, reSpe'ctiVà-·
mente:
· · · ·. ·
'· ~·
- · ·. · • · ·
·
I -'três delegados peraTite o JuízÕ .Eleitorai; II- quatro delegados perante o Tribunal Regional EleitOral;
IlJ -cinco delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1~ Os delegados serão registrados junto ao órgão competente da· JuStiça Eleitoral, a r_equerimento do Presidente
.do órgão diretivo do partido.
§ 2? Os delegados credenciados pela seção nacional representarão o partido perante quaisquer tribunais ou Juízes
Eleitorais; os creden.ciados pelas unidades regionais, somen.te
perante o Tribunal Regional e os Juízes 1;\eitorais do respec~
tivo estado, oS credenciados pelas unidades municipãis, somente perante o Juízo Eleitoral da Zona.
CAPÍTULO IV
Bancadas Partidárias
Art. 21. Os Partidos atuam no âmbito das Casas_r.:egislativas por intermédio de suas respectivas bancadas.
Parágrafo único. São consideradas bancadas partidárias, no Congresso Nacional, nas Assembléias Legislativas
dos estados, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas
Câmãras Municipais, oS representantes eleitoS pela legenda
do. respectivo partido.
- Art. 22 .. ~Não terá direito à representação, por intermédio de bancada parlamentar, no respeCtivo :tlível, o Partido
que:
I - nas eleições gerais, para o Senado Federal e Câmara
dos Deputados não eleger o número de representantes indicado no inciso .IV do art. 7P;
D~
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II- nas eleições regionais~ para as Assembléias Legislativas ou Câmara Legislativa, não eleger pelo menos um décimo

dos membros da Casa respectiva;
·
III- nas eleições locais, .para as Câmaras Municipais,
não eleger, no mínimo, vinte por cento dos seu_s membros.
Parágrafo úniCo. O Senador, Deputado Federal, Deputado estadual, Deputado Distrital ou Vereador, eleito por
Partido sem direito à representação, somente tomará- posse
depois de filiar-se à Partido com direito a representação na
respectiva Casa.
Art. 23. As bancadas constituirão suas lideranças de
acordo com as normas regimentais das Casas Legislativas a
que pertencem ou, na ausência dessas, pelo modo que julgarem conveniente.
Art. 24. Pela maioria absoluta de seus membros, as
bancadas podem, por intermédio. da liderança, requerer a
convocação de qualquer órgão de direção partidária, no grau
que lhes corresponde, para tratar de assunto expressamente
determinado.
Art. 25. As bancadas dos partidos políticos poderão,
no âmbito das respectivas Casas LegislativaS, atuar pór Via
de blocos parlamentares, nos termos dos Regimentos Internos
dos Legislativos.
CAPÍTULO V
Da Filiação Partidária e dos
Membros do Partido
Art. 26. Podem filiar-se a partidos políticos os eleuores
que estiverem no pleno gozo dos seus direito.s políticos.
Art. 27. O processo de filiação a partido político atenderá a normas previamente previstas nos estatutos partidários.
Art. 28. Da decisão denegatória de filiação, cabe recurso à Justiça Eleitoral, no respectivo nível, no pfazo de cinco
--dias da ciência.
Art. 29. Considerar-se-á deferida a filiação, na hipótese de o órgão partidário competente para proferir a decisão
não se pronunciar no prazo de trinta dias do protocolamento
do pedido.
.
.
Art. 30. Seffiestralmente, os órgãos de díreção das
agremiações política partidárias informarão ã Justiça Eleitoral,
no respectivo nível, o número de filiação efetuadas no período.
Art. 31. O filiado a um partido político tem, a qualquer
tempo o direito de se desligar, mediante comunicação, por
escrito e devidamente protocolada, junto ao órgão de direção
partidária e à Justiça Eleitoral, no respectivo nível.
Art. 32. O cancelamento da filiação partidária verificar-se-á automaticamente, nos casos:
I-de morte;
_---II--.de. perda.d.Qs<lireita& politi<:<>s;-- I J [ - de expulsão;
IV -de filiação a outro partido;
V - outros casos_ previstos nos· estatutos.
Art. 33. Os estatutos devem prever normas de disciplina e fidelidade partidárias.
§ }9 As medidas disciplinares devem ir de__!}~_icf:as, asseguradas aos filiados ampla defesa no decurso do pr~cesso
que atenda a um procedimento previamente estabelecido.
§ 29 A decisão que culminar com a aplicação de medida
disciplinar deve ser fundamentada. _ _ __
§ 3> A expulsão dos quadros partidários só é cabível
na hipótese de descumprimento deliberado de disposições estatutárias ou programáticas ou de grave violação dos princípios
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e postulados básicos do partido ou das instituições democráticas.
§ 4"' Da decisão que impuser medida disciplinar em caráter definitivo caberá recurso ã Justiça Eleitoral, no respec~
tivo nível, no prazo de dez dias.
CAPÍTULO VI
Das Finanças dos Partidos Políticos
SEÇÃO I
no~,- rogressos
(Das Receitas Financeiras)
Art. 34. Constituem recu.rSOs financeiros dos partidos
políticos:
I-:- contribuição dos filiados;
I I - ingressos de-correntes da distribuição de impressos,
publicações, promoção de eventos e outras atividades produtoras de recursos;
III- rendimentos de qualquer natureza, que venha a
auferir como remuneração decorrente de aplicações do seu
património;
_
IV- doações, contribuições em dinheiro, ValOres, bens
móveis e -imóveis que Venha a receber de Pessoas físicas ou
jurídica&, no limite máximo de duzentos o maior salário mfni~
mo do país, inclusive com a finalidade de manter os institutos
de estudos e de formação política;
V- os decorrentes do fundo partidário;
VI- outros destinados por lei.
§ 1o As doações e contribuições de que trata o item
IV deste artigo serão contabilizados em livro próprio pelos
-Partidos, sendo facultada a sua dedução da renda bruta, por
parte dos doadores ou contribuintes, para fins de cálculo do
Imposto de Renda.
§ 29 Até 31 de janeiro, os Partidos publicarão no Diário
Oficial da União, o montante das doações e contribuições
recebidas no exercício anterior e sua respectiva destinação,
sob pena de responsabilidade e afast~mento imediato de seus
dirigentes.
Art. 35. É vedado aos Partidos:
I - receber, direta ou indiretamente, contribuições ou
auxnio pecuniário ou estimável em dinheiro, indusive através
de publicidade de qualquer espécie, procedente de pessoa
ou entidade estrangeira;
I I - receber recursos de autoridade ou órgãos públicos,
ressalvados as dotações pertinentes ao Fundo Partidário;
III- receber, direta ou indiretamente, auxílio ou contribuição,___inclusive a~ravés de publicidade de qualquer espécie,
de_autafquias, empresas pú~_licas ou concessionárias de servi~
ÇO~-SOCíedades de economia mista e fundações instituídas em
virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou enti-

dãdes govemãm-entais-;IV- receber, di reta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição, auxflio ou recurso procedente
de entidade sindical ou de classe.
_Parágrafo único. São ilícitos os re-CurSõs fiiúmceíros de
que trata este artigo, assim como os auxílios_ e contribuições,
çuja origem não seja-mencionada ou esclarecida.
_ Art. 36. Os Partidos organizarão a sua administração
filiariceira, devendo incluir nos estatutos normas:
I - que habilitem a fixar e apurar as qUantias máximas
que poderão despender na programação partidária e na de
seus candidatos;
II- que fixem limites das contribuições _e auxílios de
seus filhos.
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Art. 37. Os Partidos deverão manter serviços de contabilidade de forma a permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e despesas.
_
Art. 38. Os livros de contabilidade dos Partidos serão
abertos, encerrados e rubricados, de acordo com o nível de
atuação do órgão, respectivamente, no Tribunal Superior Eleitoral, nos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos Juízes Eleitorais.
SEÇÃO II
Do Fundo Partidário
Art. 39. O Fundo Partidário se consubstancia em instrumento de assistência finanCeira aos Partidos Políticos, Cóm
o objetivo de incrementar o desenvolvimento salutar e adequado das atividades políticas partidárias, no ensejo de assegurar
o estímulo e o aperfeiçoamento da atuac;ão política e fomentar
a participação efetiva dós cidadãos na vida pública.
Art. 40. Constituirão recursos do Eu_ndo Partidário de
que trata o art. 39 desta lei:
I - multas e penalidades aplicadas nos termos do Có_digo
Eleitoral e leis conexas;
II -recursos financeiros que lhes forem dest; ......:;.dus por
lei, em caráter permanente ou eventual;
III- dotações orçamentárias da União.
Art. 41. A previsão orçamentária de rect- rsos para O
Fundo Partidário deverá ser consignada, no Anexo do_Podcr
Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral.
§ 19 Os créditos a que se referem este artig"o serãô·regisrados_ no Tribunal de Contas da União e automaticamente
distribuídos ao Tesouro Nacional.
··
·
§ 29 O Tesouro Nª-_cional, contabilizando-os_ cOfio- Fundo _ Paretidário, colocará os créditos no. J3.anco do Brasil
S/A, trimestralmente, em conta especial, à disposição do Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 42. O Tribunal Superior Eleitoral, no prazo máximo de quinze dias da data do depósito a que se reJere o
§ 29 do artigo anterior, fará a respectiva distribuição aos Partidos, atendidos o seguinte critério: __
I - vinte por cento do total do __ Fundo Partidário serão
destacados para entrega, em parte iguais, aos Partidos em
funcionamento;
II- oitenta por cento serão distribuídos proporcionalmente ao número de mandatários que tiverem na Câmara
dos Deputados.
Art. 43. Da quota _recebida, os órgãos nacionais te"distribuirão, "dentro de quinze dias, oitenta por cento no mínimo,
às suas Seções Regionais, em proporção ao número de representantes da Legenda na Assembléias LEgislativas dos "Estados.
Art. 44. Os depósitos e movimentação do Fundo_ParÜdário serão feitos obrigatoriamente no Banco do Bra_s_il~_Caixas
Econômicas Federal e Estaduais ou-sociedades bancárias de
economia mista.
Art. 45. Os recursos não orçameptários do F®do Partidário serão recolhidos em conta especial, no Banco doJ3ras_il __
S/A, à disposição do Tribul1l!LSuperior Eleitora] e por este
incorporados ao produto da contribuição orçamentária, para
efeito da distribuição prevista no art. 42 desta lei.
Art. 46. Os recursos do Fundo Partidário serão aplicados:
_
I - na manutenção das sedes e serviços dos_ :eartidos;
II- na propaganda doutrinária e política;
lll -no alistamento e eleição;

J linho de 1991

IV- na fundação e manutenção de instituto de doutrinação e educação política.
-Art. 47. Os Partidos Políticos, por intermédio de seus
órgãos nacionais, prestarão contas, anualmente, ao Tribun_aj
de Contas da União, da aplicaÇão dos recursos do Fundo
Partidário recebidos no exercício antefioi.
§ 1"' Os documentos rela,tiVos à--eScrituração dos atos
de receita e de despesa, pertinentes ao Fundo ParÜdáríO,
ficarão arquivados por um perfodo de cinco anos, para os
fins de auditoria, a cargo do Tribunal de Contas da União.
§ zo A falta de prestação de contas ou a sua desapro~
vação total ou parcial, implicará na suspens-ão de novas quotas
e sujeitará os tespónsáveiS às ·penas- da lei cabíveis à espécíe-.
§ 39 O Tribunal de Contas da União poderá determinar
diligências necessárias à complementaÇã6 o li ao sanéán'lento
de irregularidades encontradasnas contas dos Partidos.
§ 4' A Justiça Eleitoral poderá. a qualquer tempo. investigar sóbre a aplicação do Fundo Partidário.
Art. 48. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instru~
ções ·especiais sobre o Fundo Partidário e sua aplicação.
Art. 49. Contra resoluções do Tribunal Superior Elei~
t0r&i a respeito do Fundo Partidário, os Partidos, por interm~
pedio de seus órgãos nacionais, poderão opor reclamações
fundamentais, dentro de trinta dias, contados da data da públi·
·
·
cação.
SEÇÃO III
Da Ftscalização Contábil, Financeiro e
Orçamentária dos Partidos Políticos
Art:- 50~- _A fiscalizaçãO coiitábil, &naticeirã- e· bfçanfotári_a C~P~T~CiO'n?,1) e patrimonial dos partiâos políticos, quanto
a legalidade, legitimidade e aplicação das contribuições e doaçõ·e~.- ~eJ:I!~as~~-_renúncia de receitas, será exercida pelo sistema de controle \nterno de cada Partido e, mediante controle
externo, da Justiça Eleitoral e do Tribunal de _Contas da
União,--qtül.rido- se tratar de recursos_ do Fundo Partidário,
nos termos dos artigos.
·
ParágiafO único. Prestará cOntas qualquer pessoa física
ou ente partidário que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
â.drnínistie dinhefróS, bens e v·alores pelos quais a agremiação
responda ou que em nome desta assuma obrigaÇão pecúriíãría.
Art. 51. O controle externo, a cargo da Justiça Eleitoral 1 compreende a fiscalização sobre o moviinent6 financeiro
do_s Par_tidos, abrangendo recebimento, depósito e aplícação
de recursos, inclusive, escrituração comábil, fazendo observar,
entre outras, as seguintes normas:
I - obrigatoriedade de só receberem ou-aplfC3.rem ·recursos financêiros, determinados dirigentes_ ou Comitê$ do Partido, constituídos nos termos estatutários e regiStrã.dos,-'junfO
à Justiça Eleitoral para fins financeffos e eleitoraiS;
II- caracterização da respónsabilidade dos dirigentes de
Partidos e Comitês, incluSive do Tesoureiro, que-respóhderá
civil e criminalmente p-or quaisquer -irrégú1aridades;
III- escrituração contábil, com documen~ação que com·prove a entrada e saída de dinheiro ou_ bens, recebidos e
aplicados;
IV- obrigatoriedade de ser conseryada pelos Partidos
e Comitês a documentação comprobatória de suas prestações
de contas por prazo não inferior a:cinco anos;·
- V -obrigatoriedade de depositar, no Banco do Brasil,
Caixas: Econômica Federal e Estaduais ou sociedades bancárias de economia mista, os fundos financeiros· dos Partidos
ou Comitês-e, inexistindo esses estabelecimentos, no banco
0
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escolhido pelo órgão de dircção partídária, à ordem conjunta
de um dirigente e de um tesoureiro do Partido;
_
VI -obrigatoriedade de prestação de contas pelos Partidos Políticos e Corriitês ao encerrar-se_ cada campanha eleitoral;
VII -organização de Comjtés Interpartidários de lnspeção, bem como publicidade ampla de suas conclusões e relató-_
rios sobrc _ _as_ inves_tigaçõcs a que procedam;

VIII- obrigatoriedade de remessa das prestações de
contas de que trata o inciso VI aos Comitês Interp-artidários
de Inspeção ou, ainda, às Comissões Especiais de Inquérito,
contituídas_em âmbito parlamentar, que solicitarem;
IX- exigência de resgistro dos Comitês que pretendam
atuar em campanhas eleitorais, bem assim dos _responsáveis
pelos recursos financeiros_a ser.em_rcice_bjdos ou aplicados;
X- fixação noS pleitos eleitorais, de limítes de donativos, contribuições ou despesas de cada Comitê.
Art. 52. Nenhum candidato a cargo eletivo, sob pena
de _cassação do respectivo registro, poderá efetuar, -íildividualmente, despesas de caráter eleitoral, inclusive com alistamento, arregimentação, propaganda e demais atiVidades definidas
pela Ju~~tiça Eleitoral, devendo processar todos os gastos atra~
vés dos Partidos ou Comitês.
Art. 53. Os Partidos serão obrigados a enviar, anulamente, à Justiça Eleitoral, o balanço financeiro do exercício
findo.
. --·- -· - ..
Art. 54. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais
Regionais Eleitorais, à vista da denúncia de mandatário ou
Delegado do Partido, ou representação do Procurador-Geral
ou Regional, ou de iniciativa do Co"rregedor, determinarão
o exame da escrituração de Partidos e a apuração de qualquer
ato que _viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em
matéria finãnCeira, aqu_eles ou_ seus filiados estejam sujeitos.
Parágrafo úriico". __ O Tribunal Superior Eleitoral, sempre
que julgar convenierite-. mandaTá-verificar se os partidos estão
observando os preceitos legais e estatutários aliiientes à obtenção e aplicação de seus recursos.
CAPÍTULO VII
Da Fusão e da Incorporação dos Partidos
Art. 55. Por deliberação dos respectivos órgã6S supremos, adotada por maioria absoluta de_ seus me_mbros, dois
ou mais partidos poderão fundir-se num só ou incorporar;:se
um ao outro.
Parágrafo único. Os processsos de- iilcorp()E_aÇão e de
fusão deverão atender às normas estatutárias.
Art. 56. Iniciado o processo de fusão ou de incorporação, qualquer filiado poderá:
I - impugná-la perante a Justiça Eleitoral;
II,_ desligar-se do partido mediante comunicação ao
órgão diretivo a ·que estiver filiado ou à Justiça Eleitoral.
Art. 57. Ultimados os processos de fusão ou de incorporação, o novo partido ou o partido incorporador _deverão,
no prazo máximo de trinta dias, promover o registro dos estatutos resultante junto ao Tribunal Superior Eleitoral, procedidas as alterações necess_árias- nos termos da lei civil.
Art. 58. À incorporação e à fusão de partidos políticos,
aplicam-se, no que couber, os arts. go e 9~ desta lei.

CAPÍTULO Vlll
Da Extinção dos Partidos
Art. 59. Extinguem-se os-Partidos:
_
I - por deliberação de dois terços dos membros do seu
organismo supremo;
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II - por força de processo de fusão ou de incorporação
a Ql,ltro partido.
Parágrafo único. A extinção do partido deverá ser comunicada no prazo de trinta dias ao Tribunal Superior Eleitoral,
para o cancelamento do registro dos respectivos estatutos,
sob pena de responsabilidade dos dirigentes do partido omisso,
aos quais será, cumulativamente, aplicada pena de trinta diasmulta.
Art. 60. O cancelamento do registro dos estatutos de
partido polítiCo, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, poderá
ser requerido pelo Procurador-Geral Eleitoral, de ofício ou
mediante representação de qualquer eleitor, nas hipóteses
previstas nos arts. 7 9 , 89 e 99 desta lei.
Art. 61. Cancelar-se-á, ainda, o registro dos estatutos
do partido que deixar de realizar eleições periódicas dos órgãos
partidários na forma e nos prazos estatutários.
Art. 62. Cancelado o registro estatutário junto ao Tribunal Superior Eleitoral, a agremiação deixará de integrar
o Sistema de Partidos, permanecendo como mera associação
civil.
Art. 63. O Tribwiã.I Superfor Eleitoral dará conhecimento do cancelamento do registro aos Tri_bunais Regionais
Eleitorais e fará publicar a decisão, no prazo de quinze dias
no Diário da Justiça.
Art. 64. Cancelado o registro dos estatutos de partido
político, seus representantes nas Casas Legislativas perdem
seus mandatos, salvo nas hipóteses de fusão ou incorporação.

Título III
Da Publicidade
Art. 65. Fica assegurada aos partidos isenção de impostos de qualquer natureza e gratuidade_ na publicação e veiculaçãO de pequenas notas infOrmativas na impresna o_ficial e
emissoraS- de' rádiO e de televisão de aCofdO com instruções
a serem baixadas pelo Tribunal Superior EleitoraL
-Piirágrafo único. Os partidos gozarão ainda de isenção
de impostos de qualquer natureza e de gratuidade na publicaç_ª"o de atas_das reuniões dos_ órgãos partidário-S, documentos
relativos à vida jurídica e fiilaitc61ra, editais e sUinulas.
Art. 66. Aos partidos é assegurada, também, prioridade postal para remessi-de material de divulgação e publi·
citário.
Art. 67. É assegurado aos partidos políticos, em funcionamento, o direito de, independentemente do pagamento de
qualquer preço, taxa ou contribuição, fazer inscrever na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe,
pela forma que melhor lhes parecer.
Art. 68. - Toda publicidade será realizada sob a responsabilidade dos partidos.
TITULO IV
Das Disposições Finais
-Art. 69. O Tribunal Superior Eleitoral baixará ·as ínstruções necessárias para a execução do disp-õsto na presente
lei.
Art. 70. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 71. Revogam-se as disposições em contráriO, especialmente a Lei n9 5.682, de 21 de julho de 1971 e respectivas
alterações_.
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Justificação
A história dos partidos políticos brasileiros, nos últimos
vinte e cinco anos, revela três períodos bem distintos.
Prirrieiro, estabeleceu regras rígidas para a criação e o
funcionamento dos partidos, e apenas dois puderam se orga-

Junho de 1991

culação do programa e das propostas político-partidárias, -seni
desprezar o fato de que, para tanto, impõem-se a ampliação
das possibilidades de financiamento, i. é; o a porte de ingressos,
sem o que restaria nulificada a atividade dessas agremiações
de caráter político; 4 - um adequado e funcional sistema
nizar _..:.;-Arena e MDB.
-- ----- - de fiscalização financeira, ~ont~bil, _orçamentária e patrimonial, porquanto, tais organízações, a par- de contar com um
Segundo, foi extremamente flexibilizada a conSiitll-ição
dos partidos e o seu funcionamento; isto ensejou o apãreci- -financiamento público, o que de per si já introduz a necessidade de vigilância de transparência quanto às receitas e desmento de quarenta agremiações políticas com registro, dezoipesas.
to, dos quais, com representantes ria Câmara e dez-no Senado
Convém registrar, mais uma vez, que- o projeto íil.Ova,
Federal.
na medida em que oferece à matéria um tratamento sistemaTerceiro, que é o de agora;·regulada pela Constituição
tizado. A partir daí, preocupa-se a propositUra em definir
de 1988: continua mantida a facilidade_ tanto para criação
o ca~PQ_ d~ atuação das peças que compõem, este sistema,
quanto para funcíonamento dos partidos.
a mecânica e ·a engrenagem dessa máquina que deve servir
O moderno liberalismo entende que a prática de uma
de suporte à atividade de política desenvolvida em todo o
democracia plena, autêntica, verdadeira pressupõe que orgaterritório nacional.
nização política se apoie numa correta e harmoniosa estrutlj.ra
Isto-. porém,_ não elimina- nem poderia fazê-lo-· por
partidária e eleitoral.
completo regras já tradicionais em cainpó "j)olítico-eleitofal,
Ambos se devem harmonizar e completar-se.
cuja ielevtincia e perfeita aplicabilidade é reconhecida e, por
O sistema eleitoral deve conter regras adequadas à dispuisso, repetido o seu conteúdo no corpo dessa medida legislata das eleições, tornando o pleito limpo, com liberdade, mas
tiva. AsSirti, não -raras vezes, depara_r-se-á o analista compresem-abusos nem fraudes.
O sis-tema partidário deve Petmitir a' ação dos partidos~ ceitos já consagrados e que, exatamente, em razãO de sua
notoriedade mereo:eram espaço nesta proposta de novo dilivre e ampla, estabelecendo condições para discussão- das
reito.
idéias e de seu programa, organizando a opinião pública e
De outra parte, no ensejo de robu~tecer o papel dos
ensejando a mobilização do eleitorado.
partidos, peça chave na configuração do ''sistema'' idealizado,
Assim, alcançar-se-á a verdade eleitoral, princípio fudaa medida prevê estreita vinculação do parlamentar à legenda
mental da prática democrática numa sociedade liberal.
pela qual se elege, intimando as organizações partidárias à
Este princípio objetiva ao estabelecer o "sistema partidádisciplina e fidelidade.
rio" adaptar os partidos a esses novos tempos que vive o
Nessa mes_ma linha promove a_ regulamentação do funcioPaís e _criar um quadro partidário sólido, estável, capaz de
nalismo parlamentar dos partidos, bem assim o finanCiaiiteritO
garantir a perenidade da vida democrática.
- -público de suas atividades, sempre na proporção do número
Reflexo dessa orientação feiri, o presente- projeto de lei,
de cadeiras que detiver nas diferentes Casas Legislativas.
por finalidade a regulamentação_ dos sisteriia de partidos, vi- - Não se deixa também de conferir posição sobranceira
sando sua adequadação à realidade fática e às novas- posturas
adotadas, pois, insista-se, sem verdadeiros partidos- consis- à Justiça Eleitoral no que concerne à atuação político-partidária dessas agremiações e que para a sua adequada operatentes, representantivos e intérpretes dos-diferentes-segmentos
cionalidade demandam permanente vigilância, no ensejo de
da sociedade - não há democracia.
A propósitO COnVém regiStrar, que, abandon3nd0 ifaCii--- assegurar práticas demoCrátícã.s no interio-r de seus quadros.
Enfim, visa este projeto ao aperfeiçoainento do sistema
cional configuraÇão paitidária de ente para-estatal, pessoa
jurídica de çiireito público in.terno;-o E-Státutô Fundamental, de partidos, de forma a assegurar harmonia e dinamicidade
promulgado em 5 de outubro de 1988, reservou aos partidos ao próprio quadro político que deve basicamente girar em
tomo dessas instituições. a posição de pessoas jurídicas de direito privãdo assemelhan·Sala das Sessões, em 28 de junho de 1991. - Senador
do-os às associações comuns e, conseqüentemente, assegurando-lhes uma liberdade maior quanto a sua estruturação e orga- Marco Maciel
nização.
__
LEGISLAÇÃO CITADA
Tal determinação constitucional não pode ignorar pelo
LEI
W
5.682,
DE 21 DE JULHO DE 1971
legislador ordinário, no que tange ao disciplinamento da vida
partidária.
.
·. .
·· .
.
Lei Orgânica dos Partidos Poüticos
Oportuno, ainda, advertir que referido tratamento constitucional acabou por derrogar quase que in totum", a legislação (.À Comissão ie Constituição, Justiça e Cidadania- decisdo
partiária de 1971, por incompatível com o modelo agasalhado terminativa.
pela Lei Maior, impondo a edição de novas regras de regência
da ativfdade político-partidária, mais consentâneas com o quadro instituído.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 253, DE 1991 .
Daí a atual propositura que tem por pontos norteados
quatro propostas básicas: 1 - conferir ao estado partidário
Dispõe sobre a fixação dos valores das anuidades, taxas
um tratamento que lhe autorize a sua adequada organização
e multas devidas aos órgãos fiscalizador~ do exercício
e estr_u_turação; 2 - garantir funcionamento aós pãftidoª- que,
profissional e dá outras providências.
efetivamente detenham representatividade e que atuem efetivamente em cena político-partidária de forma permanente;
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1<? Compete aos Conselhos Federais dos órgãos fis3 -- represar em favor dos partidos possibilidades amplas
de ação política, viabilizando uma adequada divulgação e vei- calizadores do exercício de profissões liberais a fixação dos
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rc~pectivas,

d.:.s taxas correspondentes

aos serviços relati_vçs a atos indispensáveis ao exercíciO de

profissão e das multas disciplinares devidas pelas pessoas físi-case jurídicas a elas jurisdicionadas.
§ 1<.> Na fixação dos valores de que trata este artigoserão considerados parâmetros regionais de remuneração das
respectivas categorias.
~ '".
~-=:- '
§ zo;- Os -pagamentos serão efetuados ao órgão regional
da respectiVa jurisdição e poderão ser corrigídos- segundo o
índice económico oficial adotado pelo respectivo Conselho.
§ 3" É- facultado ao _respectivo Conselho conceder isenção ao_ profissional comprovadamente carente.
Art. 2a O produto da arrecadação das anuidades, taxas_
e multas será aplicado, de forma a cumprir, fielmente, as
finalidades institucionais da respectiva entidade.
Art. 3" Esta lei entra_em--vigor na· data ~de Su_"a -publicação.
_
-Art. 4? Revogam-se as disposições e·m-CCifft'rário, especialmentc_a Lei n" 6_.994, de 26 d_e maio de 1982,
Justificação
O presente projeto tem pOr finalidade eliminar-mais um
resquíCio do período autoritáriO-de triste lembrançª entre nós,
representado pelas limitações da Lei no 6.994. de 1982.
Tem-se presenciado, atualmente, um esforço efetivo no
sentido de desatrelar do_ Estado ações c GOntroles que são
nitidamente de natureza privada.
Exemplo mais marcante dessa postura ofiCial são as leis,
decretos, portarias e Ciutro~ dncumentoS gc,;.·efii.ãíhChfais de
desregulamentação, eliminandO a presença do Estado em vários setores da vida do País c aesburocratizando atividades
administrativas· no_ sctor público, bem com Simplificando o
_ ___
__
seu poder_de polícia.
Não poderíamos deixar de nos_ preocupar com parcela
significátiva da força produtiva do País, d': irriportante -representatividade, que são Os profissionilisJibcrais. ConstituinQo
os Conselhos Federais de fiscalização dessas profissões autarquias autônomas e d_esc_e_ntrali~ad~s. com economia própria,
esses órgãos exercem função pública de relevante .interesse
sociaL
As limitações iinpo'stas pCla Lei n"' 6.994, de 1982, ~essas
entidades, estão inviabilizando seu funcionamento ·por absoluta falta de recurso_s finauceíi'dS;,_ uma yez que-a única fonte
de receita de que dispõem são as anuidades e tÇtxas hoje cobradas dos profissionais e-empresas a elas jurisdicionadas, profundamente defasadas em razão da forma iqadequada pela qual
são reajustadas: múltiplos e submúltiplos do MVR.
Assim, acreditamos que tõin_ a nova sistemática proposta
no projeto_ que ora submetemos a esta augusta ·casa-o P!Ob~ema será solucionado.
_
.
Sala das Sessõ~_s. 28 de junho de 1991. -Senador 'feotônio Vilela Filho.
LEGISLAÇÃO CITADA
_o

__ _

LEI No 6.994, DE 26 DE MAIO DE 1982
Dispõe sobre a fixação do valor das am,1i.;lades e taxas
devidas aos órgãos fiscalizadores do exercício profissional
e dá nutras providênciªs.
Art. 1~ O valor das unidades devidas_ às entidades criadas por lei com atribuições de fiscalização âo exercício de
. profissões liberais será fi_xado pelo respectivõ órgão federal,
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vedada a cobrança de quaisquer taxas ou emolumentos além
dos previstos no art. 2"' desta lei.
_ § 1~ Na fixação do valor das anuidades referidas neste
artigo serão observados os seguintes limites ináximOs: a) para pessoa física, 2 (duas) vezes o Maior Valor de
Referência- MVR vigente- rio-Pãrs; - -- --- b) para pessoa jurídica, de acordo com as seguintes clasSe? de capital social:
-Até 500 MVR ........................,. 2J1,1_YR
Acima de 500 até 2.500 MVR... .. . . .. . 3 MVR
Acima de 2.500 até 5.000 MVR ......... 4 MVR
Acima de 5.000 até 25.000 MVR ........ 5 MVR
Acima de 25.000 até 50.000 MVR ....... 6 MVR
Acima de 50.000 até 100.000 MVR.. .. . . 8 MVR
Acima de 100.000..................... 10 MVR
§ z~ O pagamento da anuidade será efetuado ao órgão
regional da respectiva jurisdição até 31 de -março de cada
ano, com desconto de 10% (dez por cento), ou em até 3
(três) parcelas, sem descontos, corrigid_as_segundo os fndices
d3.s Obrigações Reajustáveis dO TesOi.irONã.cionaJ...:.:. ORTN,
se forem pagas após o vencimento, acrescidas d,e mul.ta de
10% (dez por cento) e juros de 12% (doze por cento), calculados sobre o valor corrigido.
§ 3~ As filiãiS ·ou representaÇões de pessoas jurídicas
insta1adas em jurisdição de outro Conselho Regional que não
o de sua sede pagarão anuidade em valor _que não exceda__ _
à metade do que for pago pela matriz.
§ 4'' Quando do primeiro registro, serão devidas, apenas, as parcelas da anuidade relativa ao período não vencido
do exercício, facultado ao respectivo Conselho conceder isensão ao profissional comprovadamente carente.
Art. 2" Cabe às entidades referidas no art. _t~_ desta lei
a fixação dos va1óres taxas corre:spodcntes aos seus serviços
relativos e atas indispensáveis ao exercício da profissão, restrit"as aos abaixo díscri~i_nados e observados os _seguintes limites
máximos:
a) inscriçãO de pessoas jurídicas ... 1 MVR
b) inscrição de pessoa física ... 0,5 MVR
c) expedição de carteira profissional. .. 0,3 MVR
d) expedição de carteira ou expedição de 2~ via .... 0,5.
MVR
e) certidões .......... 0,3 MVR
Parágrafo único: O dispostO neste artigo não se _aplica
às taxas referentes à Anotações de Responsabilidade Técnica
- Art., criada pela Lei n~ 6.496, de 7 de dezembro de 1977,
as _quais poderão s_er fixadas observado o limíte- máximo de
5MVR. .
.
~ Art. 3" É vedada a aplicação do produto da arrecadação
das anuidades, taxas e_ emolumentos previstoS nesta lei. para
o custeio de despesas que não sejam diretainente relacionadas
com a f_iscaJização do exercício profissional, salvo autori~ação
especíal do Ministro do Trabalho.
Art. 4~ No final do exercício, as entidades a que se
retere o aft. 1" de:, ta ld recofhe~~o ao Mi_9istério do Trabalho,
em conta especial, 70% (setenta por cento) do saldo disponível, para ser aplicado (vetado) eriÍ programa de formação
profissional (vetado) na área correspondente _à origem do recurso, em forma a ser disciplinada por regulamento.
Art. 5~ Estâ lei entra em vigor na data de sua publi__
_ __
cação.
- Art.- _é RevÕgam-se -aS dispOsiÇões- em- contrá~iO (DO
de 31-5-82).
(À Comissão de Assuntos Sociais- Decisão Terminativa.)
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PROJETO OE LEIOtJSENAOO --N• 254, DE 1991
Dispõe sobre a exigência de Carteira de Saúde para
admissão no emprego.
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de s~~s manifest~ções, mas se tratada a tempo. Pouco se
terá a fazer em termos de cura, mas muito, em termos de
prevenção. Do ponto de vista económico e soCial, e sobretudo
do ponto de vista humanitário, o Brasil não pode conviver
com a crueldade de sacrificar, a cada ano, milhares de vidas
apenas por incúria e imprevidência nos cuidados mais elementares de prevenção.
São essas, em sítese, as razões que me levam a acreditar
na aprovação do projeto que ora submeto a esta Casa.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1991. -Senador Teotó-

O Congresso nadortarae-Creta:
Art. l'' O empiegador exigirá de seus empregados, no
ato da admissão, a Carteira de Saúde, expedida por órgão
público ou por entidade prestadora de serviços de saúde credenciada pelo serviço público para tal fim.
nio Vilela.
Art. 2o A Carteira de Saúde conter-á informações gefaís
sobre as condições de saúde do empregado, inclusive sobre
(A Comissão de Assuntos SociaiS- decisão terminiuiva.)
o tipo sangüinio ó Fator RH, testes dermatológicos, pulmonares e de prevenção do câncer gínecológico, no caso do eri:t~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os projetos
pregado do sexo feminirio, vedada anotação de gravidez.
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Parágrafo único. Os exames_médicos serão renovadq?
Sobre a mesa_, ofício que será lido pelo Sr. 1~-Secretário.
anualmente e anotados na Carteira de Saúde_.__
__ _
É Iído o seguinte:
Art. 3'' A inobservância da exigência contida no art.
to sujeitará o empregador a multa no valor correspondente
à contribuição previdenciária devida por conta do empregado OFICAE/010191
Brasília, 27 de junho de 1991
faltoso.
Art. 4" A fiscalização do documento a _que se refere
Senhor Presidente,
o art. 1" desta lei caberá ao Ministrário do Trabalho_ e PreviNos termos do parágrafo 2• do Art. 91 do Regimento
dência Social, que emitirá, quando for o caso, auto de infraçào Interno, comunico ::t V. Ex~ que esta comissão aprovóu o
e aplicação da multa devida, a ser recolhida à conta da PrevisubstitutíVo _de autoria do Senador Nabor Júnior oferecido
dência Social.
ao PLS 161/91, que "estabelece normas para o parcelamento
Art. 5" _ O Poder Executivo, no prazo de 120 (cento e
de débitos de estados e município-s junto ao Fundo de Garantia
vinte) dias a contar da data de publicação da presente lei, do Tempo de Serviço"', em reuniáode 27·6-91.
providenciará o credenciam_en_to a que se refere o art. 1o
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de elevaArt. 6' Esta lei entra em vigor na. data de sua_publi- da estima e consideração. --Senador Raimundo Lira, Presicação.
dente.
Art. 7o Revogam-se as disposições em contrárío~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Com releJustificação
-- rência ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência
Pretendemos com o presente projeto acrescentar,- além comunica ao plenário que, nos termos do art. n~ 91, §§ 2°,
da multa, apenas dois itens, na prática,, à exigência j"á estabe- 4~ e 5~ do_ Regíinento Interno, abrir-se-á o prazo ,de cinco
dias para interposição de recUrso, por um décimo da compolecida da Carteira de Saúde atual: o tipo sangüiiieo e o exame
de prevenção do câncer ginegocológico. nuas são as ~-x.igên sição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado n" 161,
cias, mas uma só a razão: salvar vidas. Ãirida hoje rflédicos de 1991, seja apreciado pelo plenário.
Esgotado esse prazo, sem interposição de recurso, a proe hospitais reclamam e proclamam que muitas vidas poderiam
ser preservadas desde que, na hora da emergência, fo&~e co- po~ção será remetida à Câmara dos J?eputados.
nhecido, ao meno~ o tipo sangüineo do paciente. O tempo
O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mede um exame, por menor que seja, pode ser a diferença entre sa •.requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1~-Secretário.
a vida e a morte.
-sa_-o· lidos os sêguüites:
No caso da prevenção do câncer, as estatísticas e ·os depimentos médicos são ainda mais inquietanteS: a incidência do
REQUERIMENTO N• 370 DE 1991
câncer de útero e de mama é responsável por números aterra;Requeremos,
nos termos do art. 336, alínea b, do Regidores de mortes de mulheres. Pior, é uma incidênciacr.escente.
E mais grave: tudo poderia ser evitado por um eficiente siste- irientO Interno do Senado Federal, a !ipreciação ·em reg'íffie
ma de prevenção, sobretudo se se considerar que o câncer de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n• 48, de 1991
(n9 477/91, na Casa de origem), de iniciatíva- do Presidente
de mama, por exemplo, leva de seis a oito anos para se-desenda República, que dispõe sobre a correção monetária das
volver.
demonstrações financeiras, -para efeitOs fiscaiS e societários-.
A maior justificativa para o presente projeto de lei, no
Sala das Sessões, 28 de junho de 1991. -Francisco Ro·
entanto, repousa na própria experiência da Carteira de Saúde
llemberg- Maurício Corrêa- Rimaldo Aragão- Cid Sabóia
atual: o controle da tubertuluse a partir da exigência já consade Carvalho - Pedro Simon - Nelson Carneiro - Ronan
grada e aceita da abrcugrafia. Evidentemente as causas da
tuberculose são de natureza diversa das que provocãm o _câncer Tito - Antônio Mariz -Humberto Lucena - César Dias
de _útero ou de mama são mais ligadas à fome, à promis- ~ - Amir Lando - João Calmon - Alfredo Campos cuidade e à miséria. ~ uma típica doença do subdesenvol- " Divddo Suruagy- Guilherme Palmeira -_José Sarneyvimento, que só desaparecerá de vez quando também se erra- _IrãpJan Costa Júnior- Marco Maciel-- Ekio ÁlvaresMeira Filho - Gerson Camata- Odacir Soares - Chagas
dicar a miséria. Mas a exigência da abreugrafia tem permitido
Rodrigues - Ney Maranhão - Oziel Carneiro - Jutahy
seu efetivp controle c tratamento adequado ao priineiro diagnóstico. E o que se pretende em relação ao câncer, com uma · Magalhães - Rachid Saldanha Derzi ---:- Esperidião Aminagravante: essa é uma doença curável apenas em algumas losaphat Marinho - Valmir Campelo - José Eduardo -:---
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Affonso Camargo- Aureo Mello- Louremberg ~Unes Row do corrente, em viagem particular.- Senador Henrique Almeida
cha -Magno Bacelar - Fernando Henrique Cã.rdoso Gãi"ibaldi Alves -- Aluízio BeZerra - Eduardo Suplicy O SR- PRESIDENTE (Mauro Benefides)- O expediente
Coutínho_ Jorge- Lucídi_ç_ f!_ortela- ~l'-ª-nP_Franco- Alew lido vai à publicação.
xandre Costa- João França- Dário Pereira- João Rocha·
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
- Lourival BaptíSfa ____:, Nabor Júnior - Carlos Patrocínio
- Dirceu CarneirO - JOsé Richa - Beni V eras - Levy a palavra ao nobre Lourival Baptista.
_, ------ Dias.
O SR- LOURIVÁL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; registro
REQUERIMENTO N• 371, 1991
com satisfação o transcurso, durante este m€s de i!-:1-!!h<?, dos
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea h~ do Regi- 50 anos uma institUição pfoiieira c::Jo ensirio-SU:perior na Bahia,
mento Interno do Senado Federal, a apreciação em regime por cujos quadros de alunos passaram várias gerações de estude urgência para o Projeto de Decreto Legislativo n9 95, de diosos, professores e pesquisad()!es que se destacaram no ce1991 (n• 71/91, na Câmara dos Deputados), que disciplina nário intelectual brasileiro.
as relações jurídicas decorrentes _da rejeição da Medida ProviFundada em 1941, com ideais de promover estudos supesória n• 296, de 29 de maio de 1991.
rior de Ciências e HumanidadeS~ muito cOntribuiu para a pos.
Sala das Sessões, 2S de íunho de 1991. -Francisco Ro- terior criação d<i Un"iversidaCJe Fedefai da Bahia. Foi inicialllemberg --Maurício Corrêa: - Ronaldo Aragão - Cid Sa- mente criada como instituto privado, totalmente desvinculado
bóia de Cafvalho - Pedro Simon - Nelson Carneiro de organismos oficiais, e durante meio século tem contribuído
Ronan Tito - António Mariz- Humberto Lucena _:_César para o desenvolvimento do magistério, das letras e dos saberes
Dias_ ~ Amir Lando - João Calmon - Alfredo Campos superiores.
- Divaldo Suruagy - Guilherme Palmeira - José Sarney
Trata-se da Faculdade de Filosofia da Bahia, criada pelo
- Irapuan Costa Júnior- Marco Maciel- Elcio Álvares- emine'nte professor Isaias Alves Almeida,_ que durante me~o
Meira Filho - Gerson Camata - Odacir Soares - Chagas século vem edificando um extraordinário inonumento acfensiRodrigues -Ney Maranhão- Oziel Carneiro_: Jutahy Ma- no e à cultura da Bahia.
galhães - Racliid Saldanha Derzi - Esperidião Amin O Jornal A Tarde publica uma série de artigos de autorta
Josaphat Marinho - Valmir Campelo -José Eduardo - - de eminentes representantes da intelectualidade do Estado,
Affonso Caril:argo- Áureo Mello- Louremberg Nunes Ro- muito dos quais ex-alunos ou professores da Faculdade relemcha - Magno Bacelar - Fernando Henrique Cardoso brando a epopéia-ec:lucacional que foram estas cinco décadas,
Garibaldi Alves Filho- Aluízio Bezerra -Eduardo Suplicy e os nomes famosos que por ela passara~. _
_
- Coutinho Jorge - Lucldio Portella - Albano Franco ~
Quem conhece a história recente da Bahia e a educação
Alexandre Costa - João França -Dario Pereira - João brasileira sabe dos altos méritoS e dos grandes benefícios proRocha- Lourival Baptista- Nabor Júnior- Carlos Patro- porcionado ao País por esta institi.iíÇâo idealista e exemplar.
cíniO - Dirceu Cãrneiro - José Richa - Beni V eras O Seu fundador, !saias Alves, a quem a Bahia tanto
LevyDiasdeve, foi um educador apaixonado pelo saber e pela messáo
da escola perante a sociedade, como instrumento de realização
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requeri- pessoal, de formação da cidadania e de promoção do pro__
___
mentos que acabam de ser lidos serão submetidos à_delíbe- gresso.
Pelo corpO _docente dessa Faculdade, tão festejada na
ração do Plenário, após o Ordem do Dia, nos termos do
Bahia transcurso do seu jubileu de ouro, passaram eminentes
art. n• 340, II do Regimento Interno.
..
..
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1"' Secre- mestres que são lembrados com justiça e gratidão, como:
~~Thales de Azevedo, Frederico Edelweiss, Pedro Tavares,
Wanderley de Pinto, Carlos Ott, Magnavita, José Calazans,
É lido a Seguinte:
Tavares de Macedo; Carneiro Ribeiro, Van de Hazen, Batista
Em 28 de junho de 1991 Neves e outros, ta~bém de grandes méritos.
Senhor Presiderite;
Constam das edições de 12, 13, e 14 de junho do jornal
Tenho a honra de comunicar a V. Ex~ que me ausentarei
A Tarde excelentes artigos sobre a Faculdade de Filosofia,
do país, no período do 20 a 31 de julho do corente ano, escritos por Thales de Azevedo, médico. antropólogo e proa fim de, no desempenho de missão-com que me -distiguiu fessor universitáriO; Consuelo Pondé de Sena; professora de
o Senado, visitar 6rg3õs ligados ao legislativo norte-americano antropologia da referida faculdade, dos Jornalistas Remy de
e laboratórios de alta tecnologia objetivando colher subsídios Souza, Leda Jesuíno e José Newton Alves de Souza; Edi\_::aldo
para informatizar o Senado Federal.- Dirceu Carneiro
Boaventura, que muito bem define a iinportância dessa instiO SR. PRESIOENTE (Mauro Benevides)- O expedien- tuição no pioneiriSmo educacionãl e na -liistória da educação
·
te lido vai à publicação.
- brasileira.
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição com o
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1"' Secretário.
· ·
meu pronunciamento, dos artigos, em anexo, intitulados: "Os
50 anos da Faculdade de Filosofia, de Remy de Souza"; "Nós,
É lida a seguinte:
os Licenciados", de Leda Jesuíno; "Da Piedade a Nazaré",
de José Newton Alves de Souza; "50 anos da Faculdade de
Brasília, 28 de junho de 1991 !saias", de Tbales de Azevedo; "Minha Faculdade Querida",
de Consuelo Pondé de Sena e a "Faculdade de Filosofia 50
Excelentíssimo senhor Presidente,
Nos termos do art. 39, alínea a,do Regim~_nto I~terno; anos", de Edivaldo Boaventura.
comunico que me àusentãrei do- País no período de 01 a 07
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito Bem!)
.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O s'R:LOURI~
VAL BAPTISTA EM SEU~D!SCURSO:
..
OS 50 ANOS bA FACULI)ÀDE DÉ FILOSCÍFlÂ
A Tarde- quarta-feira, 12-6-1991
Rerny de Sousa
Saudosismo à parte, os 50 áhos da Faculdade de Filosofia

da UFBA devem servir para uni balanço do seu legado e,
se necessário, alguma correção de rumo.
-·- __ _
Como egresso daquela escol~ em 1954, tendo o seu funda-

dor Isaías Alves como parartihfo, posso dar o seguinte depoimento:
·
- ·
O escopo do seu idealizador e primeirb diretor foi e está
sendo realizado em plenitude.
Disse-me ele um dia, e isso jamais me Saiu da memória
tal como se fosse seu gra-nde programa pedagógico:
'"Ao criar a Faculdade de Fifosofia não pretendi implantar

mais uma escola normal (o seu alunado feminino era e ainda
é maior do que o masculino), mas dotar ·a Bahia de uma
instituição apta a formar lares de nível universitário atraVés·
da educação das mulheres":
_· - ·
-_
É fofa de dúvida que esse desiderato· está plenamente
atingido. Hoje nãó ·se diz mais; como no· méu tempo de estudante, ''aS meninas de Isaías" de referência às alunas da Faculdade de Filosofia.
·
··
É que essa escola de molde universitário abrangente,
de modelo germânico, -segundo dizíam -na época, e não meramente tecnicista e profissioilalizante, vingdli e ac!imatou-se
· · ·. \-muito bem em nosso meiO: A prova está, entre outras, em que· os 'cUrsos de ontem
se desdobraram nos institutos de hoje: Letrai, Física, Matemática, Pedagogia (agoraFaculdade de Educação) etc.~~-·. _
Note-se que esse crescimento não é mer~ente quantitativo mas também qualítativo. A triste distância entre pai
formado e mãn professora primária já quase_ desapareceu de
nossos costumes.
Ontem a grande massa de brasileiros aos 15 anos sabia
mais do que a mãe, muitas vezes apenas alfabetiz~da. J:-loje,
são cada vez mais numerosos os casais jovens e ãté maduros
em que ambos os cônjuges possuem diploma universitário~
o que lhes permite orientar e liderar _a forniaçãó moral e
intelectual dos filhos até a maioridade. Isso--merece aplauso.
Os problemas com que se debate a cinqüentenãria esCola
de Isaías não lhe são específicos, mas inerentes à universidade
brasileira como um todo. A meta do mestre Isaías foi alcançada, e a sociedade baiana melhorou bastante nesse particular
graças à sua visão pedagógica, pois, como já dizia Napoleão,
"a criança deve começar a ~er educada 20 a_nos antes de seU
nascimento, pela educação da mãe". De fato, o colo materno
é o primeiro e ainda melhor banco escolar do indivíduo. Quem
não tem educação doméstica, não tem educação nenhuma.
Quanto a figuras modelares de mestres que se foram,
do panteão de minha saudade quero referir especialmente
a Isaías Alves, a quem já homenageei por ocasião do seu
centenário, a José Valadares, a João Ignácio de Mendonça,
a Edith Mendes da Gama e Abreu, a Francisco Peixoto de
Magalhães Neto e a Ricardo Pereira. Isso, não para excluir
inúmeros outros, o que seria grave injustiça, mas tão-s6, ou
porque ainda vivem e não desejo parecer bajulador, ou-por
não terem sido professores do meu curso de filosofi~.José Valadares foi uma alma de esteta. Quantas vezes
saímos juntos da Faculdade para, atravessando a Av. Joana
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Angéllca (b_em m_enos turbulefltfl_dO que agora), continuarmos
Lúita_hoa conversa sobre arte__ no seu gabinete de dirctor do
Mus_eu do Estado, do outro lado da rua. O Palacete Góes
Calmon tem a boa fortuna de ser um templo da cultura baiana,
e Valadares, a seu tempo, foi um de seus grandes pontífíces.
João Mendonça, médico psiquiatra, era uma vocação inata de professor: tanto motivava os seus alunos dentro e fora
da Sala de aula que se tornava amigo de todos ..
D. Edith Gama e Abreu, veneranda mãe para seus alunos, uma madame de Stael baiana, tinha o dom de cativar
a qua.-ntos se acercasse~ dela. Fe~inista plenamente feminina,
foi a primeira· mulher a ingressar na Academia de_ Letras da_
Bahia, o que não é poUco dizer, daí sep1pre viver carírihosámente lembrada por quantos alunos tratou conto se filhos
seus fossem.
Francisco Peixoto de Magalhães Neto, médico de vasta
cultura com·o os formava a velha faculdade do Terreiro de
Jesus, fazia de suas preleções verdadeiras conferências em
que a matéria biologia educacio~aJ ficaya ins~rida .nuroá iica
visão global do homem. ·
Ricardo Vieira Pereira, de formação gregoriana, tornava
a meta-física tão amável quanto o seu convivia pessoal.
Aos ~estres que se foram, artífices de uma riova Bahia,
no carinho -da lembrança deste primeiro cinqüentenário feS:tí~
vo, a homenagem de gratidão de um ,seu IJlOdesto aluno_ que
permanece fiel à divisa de sua e noSsa faculdade: Brasilidum
Sobolem Traditione Paro (Preparo pela tradição a juventude
do Brasil).
NÓS, OS LICENCIADOS
Leda Jesuino
Éramos muito poucos no final da década de 40~ Não

chegávamos a ser uma centena. Além do mais, carregáyam9s
um nome um pouco esquisito para o pudico ouvido da época,
sobretudo as respeitosas famílias tradicionais da cidade. Licenciada lembrava mais que licença. Sugeria permissividade,
licenciqsidade, algo equívoco, no meio desconhecido do yoca~
bulário corriqueirO daqueles tempos, menos a famosa licence
c!_ os franceses. No mínimo_ _despertava a curiosidade de magistério no curso secundário, que era exercida por médicos, engenheiros, advogados, dentistas e sacçrdotes de renome e alta
credibilidade profissional, que, nos colégios de Salvador, pontifiCavam no ensino da Matemática, da História, da Física,
da Geografia, das línguas, da Química, ·da Biologia. Inesquecíveis se.r:áo sempre Tenório de Albuquerque, Tobias Netto,
Moura Bastos, Eloyvaldo Chagas de Oliveira, Trípolí Gaudenzi, padre Torrend, Carlos-Geraldo, para citar apenas uns
poucos, dentre muitos de grande valor que se dedicava~ a
lecionar Ciências e Letras. Nós- os 40 jovens que se candidataram ao primeiro vestibular da nove! Faculdade de Filosof!a
e lograram êxito-, envolvidos no ideal de Isaías Alves, traziamos no bojo de nossas perspectivas profissionais a meta de
atuar neste "palco iluminado_"_ QQI:_ estas e outras estreias de
igual brilho, assumindo responsabilidades jamais por nós avaliadas na sua exata dimensão. Não dimensionávamos bem
o que signifiCàVã substituir mestres com-lreiie e Peter Baker,
Gabriela Sá Pereira, Cristiano Müller Heron de Alencar, LafayeteSpínola, Oliveira Netto, Raymundo Brito, Ren1;1.to Mesquita, Guiomar Florence e tantos outros, aquela constelação
que formava as novas gerações a eles confiadas.
Os professores do então curso primário eram formados
nas escolas normais, e os professores dos cursos secundário
e superior provinham dos cursos de Medicina, Engenharia,

Junho de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (Scçao II)

Sábado 29 4025

encerrava nossas pequenas discussóçs: "Você é a educadora,
voce·é quem sabe". Sentimo-nos, então; íitipi.r.lsionadas pelo
dever e pela fé que advinha dele.
Quando nós, os licenciamos iniciamos então n·as re:de
oficial e particular do ensino, licenciando línguas, Ciênci~s
Exatas e Humanas e Filos_ofia, percorremos uma jornada da
corajosa entre desconfiança e expectativa com o respaldo do
lsaias Alves. Nós, os licenciadores, que para o público em
geral éramos "estranhos no ninho", afinal, quem re-almente
Quem seriam os Mestres dos Mestres?
éramos? Certa vez, numa reunião social houve uma situação
E a questão se colocou forte e ferina. Quem seriam os _ embaraçosa, quando algumas senhoras da sociedade baiana
mestres dos mestres? Que professores o mestre Isaías iria indagaram algumas jovens sobre a vida estuantil que levavam.
contratar para tarefas de tão alto porte? Em que celeiro iria Naqueles velhos tempos, poucas mulheres transitavam n9s
recrutar recursos humanos tão especializados com experiência cursos superiores; exatamente por isso houve surpressa quancomprovada? A resposta a esta reação natural e pertinente, do anunciaram que iriaril ingressar nas faculdades de Medicina
e Direito. "Não eram carreiras adequadas para moças", mas,
até, veio rápida e contundente. M~~tre !safas era dos que
quanto a ser licenciada, pareceu àquelas senhoras uma anátesabiam. "Onde as cobras dormem". "Tinha uma fé "inabalável
no potencial humano que-existia, talvez latente, na intelectua- ma. Era um termo ambíguo. Nós, os_ primeiro licenciados,
frutos do esforço de !saias Alves e de sua extraordinária equilidade baiana. Não houve hesitação, nem dúvidas. Convocou,
pe, enfretávamos a oposição do grande e inesquecível Anísio
o velho mestre, plêiades de idealistas, um elenco de homens
de ciências e letras, e os envolveu nos seus__ propósitos, os Teixeira, que, pouco antes do término de sua vida na Terra,
comprometeu com sua determinaÇão de fUndar a Faculdade tão amigo se tornou de nós e tão entusiasticamente se pronun- ·
ciou sobre o noSso trabalho na Faculdade de Educação.
de Filosofia, Ciências e Letras da Bahia. Levados pelo ideal
Nós, os licenciadores, aqueles que tentaram viver a expedo sonho, enfrentaram o ·real da vida. Engajaram-se todos
riência pedagógica d3.- Fãcuidade de Filosofia acreditamos ter
no projeto inovador, e talvez grandioso demais, ao qual se
dedicaram de tal modo que foram, na sua maioria, excep- correspondido aos ideais de Thales de Azevedo, Frederico
cionais no desempenho de suas responsabilidades profis~io Edelweiss, Pedro Tavares, Wanderley de Pinho, Carlos Ott,
nais, mesmo aquelas de lecionar disciplinas jamais antes minis- M. L. Magnavita, José Calazans Tavares de Macedo, Carneiro
Ribeiro, Van de Hazen e de Batista Neves, nosso inesquecível
tradas no ensino superior-da Bahia. _
secretário. Acreditamos ter aceito o desafio, e, 50 aaos depois,
Dos que já- partiram para o "ai de lá", guardamos a
mais forte lembrança daqu~les que, sendo nossos professores parece que nos foi concedida a "licença" necessária para justificar por si Só a Faculdade de Filosofia, que, ao completar
no CurSo de -Filosofia conosco conviveram mais próximos;
meio-século de existência, deve lutar para preservar sua essênforam mestres, não simples professores,- aqueles que tiveram
cia.
a coragem de construir, com p·equenas-pedras, uma catedral.
Dentre elas, a figura singular e inesquecível de João Mendonça
psiquiatra, debruçado sobre os livros especializados para lecioDA PIEDADE A NAZARÉ
nar Psicologia como o discermimento necessário. Tendo rece:.
José Newton Alves de Sousa
bido a designação de falar em_§eu túmulo, tetamos traçar-lhe
o perfil, ele que foi, entre seus Colegas,_9 que sabia o suficiente
A Faculdade de Filosofia da Bahia, hoje Faculdade de
para personificá-los com sua aguda percepção psicológica. Filosofia e Ciências Humanas da UFBA. iniciou seus cursos
Constumava dizer-nos muitas vezes, quando Jorge Calmon de graduação, em 1943, num antigo prédio de dois paVimentoS,
subia a imponente escadaria de tapete vermelho do velho localizado na Praça da :Piédade, onde a~ualmente se encontracasarão de Nazaré: "Vem chegando o nosso princípe inglês." o de Ciências EcOUóffiicas.
E na sutil insinuação do professor Mendonç~ Mendonça todos
Submetido a concurso vestibular (provas escritas e orais
nós gostaríamos de ter sido uma cinderela. As 18 horas, quan- de Português, Geografíã, História da CiviJização e Sociolog"ia),
do o sino da igreja do Coração de Jesus badalava, Carlos eis-me na primeira turma do Curso-de Ciências Sociais, sendo
Chiachio estava entre nós com a sua doce e suave belezea meus colegas: Alberto Leal Vita, Dalva Mattos, João Batista
interior, constratando com a sua esdrúxula aparência exterior, de Lima e Silva, Joaquim Costa Pinto Neto, José Acácio
E, na sua postura do intelectu.al por excelência, Nelson Sam- Ferreira, Lígia Vieira de Santana, Maria Lessa Ribeiro, Mário
paio nos abria o novo mundO qa Sociologia, que há 50 anos Alves de Souza Vieira, Sarah Orenstein e Zózima Safira Fonengatinhava no Brasil. No último período do curso de licencia- seca.
tura, acompanhávamos magnetizados o peripatélico professor _ O mais numeroSO dos c:ursos era o de Geografia e HistóMagalhães Netto, cujas aulas de Biologia Educacional minis- ria, com 15 alunos, seguindo-se~Ihe, em ordem decrescente
trava numa linguagem impecável, andando de um lado para o de Ciências Sociais, col)lll, o de Matemática e o de Pedagooutro, conquistando pela sua simpatia um lugar à parte. Quan- gia, com quatro cada um, o de Letras Anglo-Germânicas,
do algum tempo depois foi diretor da Faculdade de Filosofia, com 3, o de Filosofia e o de Letras Clássicas, cada um com
e cabia-nos então a responsabilidade de dirigir os destinos dois, e, finalmente, O de Letras Neolatinas, apenas com um
do Colégio de Aplicação, tivemos a oportunidade de conviver aluno.
com seu cavalherismo, que sempre houve por bem conservar,
Er~ tudo um abrir caminh_Qs; ttm experienciar inaugural.
e, como entre nós, reinou soberana a empatia, confiou-nos
Como sói acontecer em casos semelbª_ntes, os alunos das
a educação de Helena e Eduardo, seus filhos. Quando, às primeiras turmas já possuíam certo grau de amadurecimento,
vezes, discordava de nós e transparecia uma fé estimuladora decorrente de atividades outras que ·exerciam e da respectiva
no nosso trabalho, desenvolvido no Colégio de Aplicação, faixa etária. Isto favorecia uma boa convivência entre a direção
Direito, Farmácia, O-dontologia e dos seminários cristãos.
Isaías Alves trazia, com a Faculdade de FilOsofia, Ciência
e Letras, uma nova proposta: formar bacharéis-parei 3. pesquisa
e licenciados para o ensino secUndário e superior, o que já
acontecia no Sul do País. A reação chegou como conseqüência
natural a uma obra de tá"o alto porte intelectual, e a crítica
incidiu sobre a falta de recurso humano especializado para
concretizar uma idéia ousada e -revolucionária. -
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da universidade. Se bem que não houvesse ainda na Bahia
uma autêntica universidade, ele já pensava em criar condições
para essa realização. Sua escola, por outro lado, foi inicialmenú~ um instituto privado,-desligadó dê qualquer organismo
oficial, porém integrando-se no sistema v'fgénte-de "escolas
superiores", como as de Medicina, de Direito, de Engenharia,
Os mestres, em geral, assíduos e pontuais, viviam u~a existentes na época, contemporâneas da Escola Normal em
situação parcialmente nova, aceitando um desafio que jainã1·s- Salvador e de congêneres nalgumas cidades do interior. Tinha
desonrararn. Sua postura, em relação aos alunos, naquele em vista, além do desenvolvimento dos saberes superiores,
início e enquanto ali permaneci aca-dêmico, sempre Verifique-r também a formação do professorado para o ensino secundário,
atenta e cordial, mostrando-se, no comum, equilibradamente de que não-dispúnhamos.
contida, quer no emitir Córiceitos, quer no externar conviCÇões
Pioneiro nesse particular, superando preconceitos_ domiacaso passíveis de transparecerem auto-suficiência ou- desine- -nanteS ainda naquele decênio quanto ao ensino e à pesquisa
desinteressada em nível elevado, concedeu e estabeleceu um
dida presunção.
Quanto à bibliografia específica de meu curso, não-havia, primeiro instituto daquela natureza, como o realizado na Euem Salvador, acervo que se pudesse estimar suficiente. Toda- ropa havia mais de um século, com base nos estabelecidos
Via, a Fendo de Cultura, ·cto México, e a Labor, espanhola, desde a Idade Média e adaptados aos avanços__ m__odernós.
ofereciam bOa e, até, excelente qualidade em vários de seus Não foi pioneiro apenas nessa iniciativa: desempenhou pepel
títulos, não devendo esquecer-se umas pou-cas -edições da considerável em programar e orientar o funcionamento da
Cõrnpanhia Melhoramentos, de São Paulo, e da Editora Livra- Faculdade de Filosofia para seus reais objetivos. Poderia parecer_que estava criando_uma simples escola mais adiantada
ria Globo, de Porto Alegre.
Os meses decorriam numa fluência tranqüila, apesar do de- grau acima do primário. Não, o que programou e levou
desdobramento da segunda grande guerra, que só terminaria_ a _cã.bo, vencendo dificuldades e_ deficiências do meio; foi,em 1945.
na verdade, um órgão diverso 9--o cõmum das faculdades locais,
Da Piedade, fomos para Nazaré, Av. Jo_ana Angélica, do gênero e estilo daqueles__que, havia pouco, funcionavam
onde o espaço oferecia melhores condições de ensino e_ estudo. em São Paulo. Mas não foi tamb~m um imitador. Nas aulas
Um corpo administrativO Córtlpetente e zeloso. Uma bi- inaugurais da faculdade, que constam dos Anais da Faculdade,
blioteca aumentando significativamente. Aqui e ali, uma con- expôs metodicamente os princípios em que se baseava, os
ferência ou palestra de professor visitante. Certo dia, anun- objetivos que colimava, os meios a· empregar nessa _esclarecida
ciou-se um curso de extensão, a sei" ministrado pelo Prof. direção. Esse material é um daqueles indispensáveis a uma
frei Carlos Fidelis Ott, OFM, sob o título "Introdução ao história- objetiva da faculdade e a um perfil de seu pensamento.
método histórico-crítico", curso esse que me valeu sobremo- Uma das_idéias que lançou foi a do registro anual ou periódico,
do, tanto pelo conteúdo, quanto por algumas linhas de proce- dos trabalhos e realizações do corpo docente em "memórias
dimento acadêmico que eu ainda não havia percebido com históricas". Infelizmente, isto não se materializou, dificultana necessária nitidez.
dpJiqje o levan!am~nto de dados indispensáveis. Também
Recordo, agradecido, meus professores_: Tito Vespasiano estimulou seu_ professorado a escrever suas aulas de teor uniAugusto César Piff:s (Complementos de Matemática), João versitário, Outro_ fim não atingido_senão limitadarnente. Essas
InáciO" Mendonça (Sociologia e Fundamentos Psicológicos da falhas não diminuem seu extraordinário"- mérito, pOis inauguEducação), Jayme da Cunha Gama e Abre~ (Economia Polítiem_muitas ma_térias e setores do saber filosófico, científico,
ca), Ricardo Vieira Pereira (História da Filosofia), Gentil literário, humanístico, ainda que sem a ric:J.ueza de recursos
Marinho Barbosa (Estatística), Nelson de Souza Sampaio (So- de que dispuseram _São Paulo, o rio, na ocasião. Atraiu ao
ciologia), Maria Luigia Galeffi (Ética), Thales Olympio Góes corpo docente completo e até pioneiro não somente nomes
de Azevedo (Antropologia), Augusto Alexandre Machado consagrados das faculdades então existentes, coino alguns jo(História das Doutrinas Económicas), Edith Mendes da Gama vens~ nós quaiS via promessas de futuro especialistas ou mese Abreu (Didática G~ral), Célia de Paula Ferreira (Admi- tre-s. T_udo isso com a "prata de casa", em parte ainda inexpenistração Escolar e Educação Comparada), Francisco PeiXoto riente em empreendimento tão alto. Por isso nlesmo enconde Magalhães Neto (Fundamentos Biológicos da Educação), trou a colaboração decidida e id~alista de todo o meio baiano,
Renato Rolemberg da Cruz Mesquita (Fundamentos Socioló- o alto comércio, o professorado das escolas superiores já tradigicos da Educação).
._
_ _________ . _
. cionais, Os governOs do_ período e a seguir da universidade,
A quase totalidade desses queridos mestres é falecida. que se veio a fundar anos após e que teve inspiração, em
Os vivos, já tão poucos, e os mortós, eu os trago reverenciados grande parte, nessa iniciativa de Isaías Alves.
no mais íntimo de meu ser, pelo que de útil, belo e verdadeiro
Esse educador e educacionista, apaixonado desde jovem
me ensinaram.
pelo -papel da esCola em todos os níveis, deverá ·ser objetó
de uma biografia do grande baiano que foi, admirável em
50 ANOS DA FACULDADE DE ISAÍAS
muitos aspe-ctos, Isaías Alves _(baías Alves de Almeida), hoA Tarde, quinta-feira; 13-6-91 mem de vontade firme, capacidade incomum de realização,
Thales de Azevedo sonhador de realidades difíceis, porém realizador igualmente
excepcional, como evidencia - apesar de frustraç6es atuaiso
Inspirou-se Isaías Alves para a fundação da Faculdade -o-cinqüentenário da Faculdade de Filosofia da Bahia, hoje
de Filosofia da Bahia, em 1941, no ideal de promover. estudos Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade
superiores de ciências e humanidades como bas~ para a tarefa Federal da Bahia. A leitura inteligente do que deixou em
aulas magnas, em conferências, em ensaios primeiros-de psicologia e outros temas, em livros e na sua correspondência serão
Thales de Azevedo é médico, antropólogo e professor emérito da UFBA.
e os corpos docente e discente. Deste último, expressivo número iria integrar, tempos depois, o magistério da própria faculd~.
A figura do Prof. Isaías Alves de Almeida, fundador
e diretor da escola, era uma presença que, por seu valóf
pessoal, me inspirava particUlar admiração.
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elementos para a história de nossa faculdade_ e_ para a imag~m
verdadeira das idéias e obras de um grande baxano. O senado
do cinqüentenário agora comemorado é essa recordação e
memória.

MINHA FACULDADE QUERIDA
A Tarde- Quarta-feira- 13-6-1991
Consuelo Pondé de Sena
com fidelidade, de todas as coisas que importam aos meus sentimentOs, daí reprodu1ir, com fidelidade,
as imagens retidas pela recordação, como se houvessem sido
hoje produzidas.
_
E que sou apegada a tudo quanto amo, de cuja circunstâncía decorre o fato de opor-me à idéia de, um dia, ter
que deixar definitivamente a-sãla de aula, abandonar, de uma
vez, o convívio com os meus alunos.
Assim, nem mesmo o conhecimento da atual situação
em que se encontra a universidade brasileira, a desagregação
implantada na minha .própria _faCuldade, di_minui ~m ~im_ o
afeto que dedico à mmha umdade de ensmo umversitáno.
Esta dü;sociação, todavia, não se produziu intencionalmente.
Por isso, deve-se antes ser entendida como uma decorrência
de múltiplos fatores, dentre os quais sublinho o desconhecimento das origens da instituição, do ideal que mobilizou
o-entusiasmo dos que a conceberam e a tomaram possível,
o que se consubstancia na ausência de identificação de muitos
que nela mourejam com suas raízes formadoras.
Amo-a, entretanto, de maneira tema c reverente em função de inúmeras razões. Nela fiz minha formação superior,
convivi com inesquecíveis mestres, solidários colegas, funcionários atuantes Cainlgõs. Também no-seu âmbito l].auri conhecimentos e exemplos enriquei:edores, forjei e consolidei novos
e velhos laços de amizade.
--- _
Ademais disso--;-n-a Faculdade de Filosofia de-Isaías Alves,
que hoje completa 50 anos de instituída, tenho vivido alguns
dos melhores momentos da minha existência.
Embriagada de entusiasmo c-o-nstrutivo, de desejo de
aprender e de preparar o meu fut~ro, nel_a ap~endi_ a dese~
volver a minha capacidade de reflet1r, coteJar, discutir e analisar criticamente.
Depois, o exerddó ·aocente, a convite do m~stre Edelweiss, aprimorou minha capacidade de CC'm_unicaç~?· e~quan
to a vivência nos órgãos univer_sitátios ensinOu~fue a atuar
em diversos colegiados.
·
Foi, ainda, a minha condição de profe_!>sora· de ensino
superior que me poSsibilitou um coiltatô-estreito com os estudantes da UFBA, de cujo salutar convívio sempre me tenho
emiquecido.
- -- Com efeito, aos meus discípulos, tenho dedicado, ao longo de muitos anos de ensíno, carinhoso e material afeto. Preocupo-me com a formação de todos eles, esti~ulando-lhes a
curiosidade, ensinando-lhes a amar as nossas cOisas, oferecendo-lhes o meu modesto exemplo de servir.
Na Universidade, pela primeira vez dediquei-me à atiVidade administrativa, tendo sido indicada, pelo professor EdelweiSs, ao reitor Lafa)'ette Pondé para exercer -a direção do
Centro de Estudos Baianos __;_minha paixão maior até o presente momento.
Por tudo isso, tenho que ser grata à minlt_a fa_cuidade,
que me concedeu "régua_~- compasso" e possibilitou o meu
Lembro~ me,

Consuelo Pondé de Sena é professora de Antropologia da Faculdade de Filoso-

fia e Cic!!ncias Humanas da UFBA.
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acesso ao mundo cultural da minha cidade, do meu estado
e do meu país.
_
.
Graças a ela, igualmente, _e_ sob seu influxo, ultrapassei
as barreiras do_ meu mundo provinciano ·e ousei um pouco
mais. Estendi meus relacionamentos para· além dos limites
da Bahia e estabeleci contatos com outras instituições nacionais e universidades brasileiras e fora do País.
Na Faculdade de Filosofia, sobretudo na chefia do Departamento de Antropologia, em que hoje_ f1!e encontro pela
terceira vez, adquiri o "jeito" de conviver com os _:_'outros",
a paciência necessária para suportar as diferenças que separam
os homens, a amar mais e mais os meus semelhantes. Nas
assembléias universitárias, acostumei-me à discussão franca
dos problemas atenientes a meu campo--de ação .
. Com toda certeza, foi no âmbito da minha escola que
vi, mais amplamente, exercida a prática democrática.
Ao contrário de muitos, não perdi o entusiasmo pela
minha faculdade, nem permitf qUe de mim fluísse o prazer
de nela estar como outrora.
FACULDADE DE FILOSOFIA- 50 ANOS
.
A tarde- sexta-feira- 14-6-91
Edivaldo Boaventura
A Faculdade de Filosofia e Ciência Humanas da UFBA
completa 50 anos. Criação do professor Isaías Alves de Almeida, especialmente planejada para a formação de professores
e de pesquisadores, tem sido a grande responsável pelos quadros do magistério- secundário da Bahia. A FFCH foi o pilar
de base para a constituição da Universidade da Bahia, em
1946. Integrada na Universidade Fede!~l, _com a reforma diversificou-se em vários institutos básicos, conlo Biofogia, Química, Física, Geociêndas;- Mateffiática e Instituto de Letras.
É uma das grandes criações do mestre Isaías Alves. No que
tange à Pedagogia, atividade fundamental do seu fundador,
a reforma dos anos 60 possibilitou a fundação da Faculdade
de Educação, que tomou pleno desenvolvimento, desde 1968,
tendo à frente a professora Lêda Jesuíno dos Santos. Conta
a Faced, além da graduação em Pedagogia, Ciências c Educação Física, com mestrado, e caminha com o seu projeto do
-curso de Doutorado, em discussão, na Câmara de Ensino
de Pós-Graduação e Pesquisa.
O.. S.R. PRESIDENTE (Mauro Benevides) o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 61 Srs. Senadores.

Ésgotado

Passa-se à

·oRDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Requerimento n" 297,
de 1991, do Senador Fernando Henrique C4rdoso, solicitando seja anexado aos Projetas de Lei do Senado n(>s
-4 e 5, de 1991, que tramitam em conjunto, o Projeto
de Lei do Senado n' 206, de 1991, do Senador Marco
Maciel, que regulamenta a execução do disposto no art.
14, itens I, II e III, da Constituição Federal.
Em votação.
Os Srs. Senadores que O- aprova:m queiráin -permanecer
sentados. (Pausa.)
·
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Aprovado.
_
- _
As matérias passam a tramitar em conjunto.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à
apreciação do _Requerimento n~· 371, de 1991, de Uigência,
lido no Expediente, para o ProjetO de Decreto_ Legislativo
n' 95, de 1991.
Em votação.
___ _
Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram pernianecir
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

__

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 95, de 1991, que disciplina as relaçõesjurídicas
decorrentes da execução da Medida Provisória n"' 296,
de 29 de maio de 1991, dependendo de parecer da Cernis·
são de Constituição, Justiça e Cidadania.

Solicito ao nobre Senador Maurício-corrêa·o parecet
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
cOm a rejeição da Medida Provisória fl? 296, como todos
sabemos, tornou-se imprescindível que o Coniresso Nacional,
dando cumprimento ao art. 62, § 1-;o, da Constituição Federal,
disciplinasse as relações jurídicas produzidas enquanto da vigência da referida Medida Provisória n9 296. O Projeto de
Decreto Legislativo n" 95, iniciado na Câmara, é simples e
tem a ·seguinte redação:
Art. 1<:> Ficam mantidos os _efeitos financeiros decorrentes da aplicação da Medida Provisória no:> 296, de 29
de maio de 1991, incidente sobre as folhas de pagamento
dos servidores civis e rriilitares da União, referentes aos
meses de maio e junho de 1991.
Claro que teria que haver uma norma contendo essa disciplinação, porque, do contrário, dir-se-ia: poderia o Presidente
da República ser processado por crime de responsabilidade,
na ausência de suprimento legislativo que viesse conestar a
norma contid~ ~a medida provisória?
Como ficaria a situação de milhares de servidores brasileiros que receberam exatamente esses aumentos, esses favores de melhorias salariais, se não houver cobertura legal?
Portanto, trata-se de medida imprescindível, da qual não
podemos fugir.
Em decorrência disso, SI. Presidente, Srs. Seiiadores,
entendo como juridicamente correta e absolutamente constitucional essa providência, que haverá de merecer, de nossa
parte, aprovação para que se equacione a situação criada em
deco~rência da rejeição da Medida Provisória n"' 296.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
do nobre_ Senador Mauríc~o Corr~a, portanto, é favorável.
Completada a instrução da matérfa, passa.:se à-discussão
do projeto, em turno úniCo.
O Sr. Amlr Lando- Sr. Presidente, peço a palavra para
discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a pala·
vra o nobre Senador Amir Lando.

Junho de 1991

O SR. AMIR LANDO (PMDB -

RO. Para discutir.
do orador.)- Sr. Presidente, SrS.-senadores,
essa providência legislativa é expressamente determinada no
parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, onde se
M:
..
Serri--r~eVisão

''As medidas pr~'?isórias perderão eficácia desde ·a: ~di
ção, se mio fOrem- convertfàas ein "Ieí no prazo de trinta
dias" - é O caso, não foi convertida em lei, perdeu a
, eficácia - a partir- da s_ua publicação, devendo o Con- ~ . gresso_disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes."
Fiquei um pouco preocupado e gostaria de ouvir a palavra
do relator a esse respeito, se essa redação preenche os requesitos da ConstituiÇão. No nosso entender não se trataria nem
de resolução.
Quero deixar bem claro, aqui gravado, -que na Ininha
concepção jurídica, tratar-se-ia de lei. Teria que ser uma lei,
porque estamos legislando - não é um assunto intetiló ·cto
Poder Legislativo - , disciplinando relações jurídicas havidas
com· base numa lei de vigência limitada, uma lei sqbre condição
resolutiva, ou seja, a condição de, não sendo aprovada, ela
se extingue desde o iníciO.
---No nosso entender, deveria ser um projeto de lei e não
uma resolução.
Por outro lado, a redação deveria ser mais clara, explícita,
dizendo da validade das relações praticadas durante o interregno de vigência da medida provisória. A redação deveria
dizer não apenas "ficam válidos os efeitos financeiros".
É isso, Sr. relator?
O Sr._J\faurício Corrêa- Exatamente! É o que estã
posto. Convalida apenas o que a medida provisória determinou, mas é claro que o_s efeitos só vão nesse período, porque
a limitação da medida provisória tem esse ciclo, maio e junho.
Daí para a frente o Gaverno não" vai ~mais pagar, mas- o qb.ê
passou deve ser coonestado através de lei. Concordo em tese
com V. Ex~ sobre a inciativa, mas gostaria de chamar a atenção
pata O seguinte fato: _a sanção, na verdade, já ·estaria- irripHcit3
na própria medida provisória, porque o Governo, ao remetê-la, concordou, é claro, com a existência das regras ali consubstanciadas. O Congresso Nacional não acatou a medida
provisória. Não acatando a medida provisória, mas tendO ela
já produzido os efeitos, teríamos que regulamentar seus efeitos, para que não deixasse de existir uma vacatio legis que
produziria conseqüências danosas para aqueles que receberam
esses aumentos.
Entendo que o Congresso_ Nacional, ao rejeitar a medida
provisória- não quero discutir _a constitucionalidade -teve
um gesto não muito sensato, não muito equilibrado nosso.
Houve algo de muito passionalismo, de muita paixão, porque,
na verdade, a solução teria que ter sido outra. Mas o Congresso
Nacional é soberano e entendeu que deveria ser rejeitada,
O- que foi feito. Parece-me que a sOlução é esta, Senador
Amir Lando, e precisa ser urgente, porque encerramos nossas
atividades entre hoje e amanhã - segunda-feira é o último
dia - e não poderíamos deixar, já que não criamos uma
alternativa de projeto de conversão da medida proviSória,
de criar uma s_olução legal para disciplinar as relações Já produzidas.
0- SR. AMffi LANDO - Estou de plenÓ acordo quanto
aos objetivos. A minha preocupã.ção foi meramente de forma.
Ou seja, entendo que, no momento em que se rejeita, deveria,
ipso faceto, haver um projeto de conversão. É uma questão
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de forma, porque eu terno e:xatament~ quanto à correção
des:::.a providência legislativa,. ou seja, um decreto !egislati~o.
Essa é a minha preocuf>açã_o, porque, tratando-se Cle relações
jurídicas decorrentes da aplicação dessa norma ou dessa ~e dida provisória, que é urna lei com vigência de duração nQ
mínimo de trinta dias, no meu entender, teria que ser exatamentc urna lei, porque' estamos disciplinando rel3çõe-s jurídicas, e só a· lei é capaz de fazê-lo.
O SR. MAURÍCIO CORRilA ...:.. Senado AffiÇr- i.ando,
mas de uma providênCia tomada pelo GoVernO, admitida- pelo
Governo, com a iniciativa do G_overno, ctifa etieãcia deixou
de existir por um gesto do Congresso Nacional. Agora nós
temos _que disciplinar. -Como o Presidente da República já
pôs de modo implícito a sua sanção antecipada, digamos assim,
no próprio· procedimento es9níxulo, porque a medida provisória é um enclave na Constituição; é um enxerto, ·v. Ex~
sabe perfeitamente disso-, compete-nos, exatamente, disciplinar essas relações._Mas.confesso a V. Er que o nosSo erro
sobre medida provis6ria- aqUirião é o Iriomento de se falar
isso - resultou da nossa inércia, qua-ndO ó-"inStituto passou
a ser utilizado ainda no Governo Sarney e, em segundo lugar,
quando nós coonestarnos, através de um projeto de resolução,
que se converteu na Resolução n? 1, cuja conseqüência foi
nós entregarmos a cabeça à guilhotina. Essa· é a verdade.
O SR. AMIR LANDO - Concordo com tudo isso. Mas
hoje não é o momento de abril-mos essa discussão, que me
parece profunda e que excita até a nossa ~nteligéncia. Mas,
é claro, -estou aqui, neste momento, preso ao texto constituciona\: " .._. devendo o Congresso disciplina_r''. E enten9i que
a forma seria um projeto de_conversão. Não vou criar problema, porque acho que esse passo já é uma manifestação do
Legislativo. No entanto, a forma é imprópria, ·só isso que
eu queria dizer. E a redação parece-me pouco explicita. Era
pTeferível dizer simplesmente isso: "Ficam ... " O que temos
disciplinado? "São válidos os atas realizados com base na
medida provisória no:> tal," 296, no caso. Seria mais exatamente
uma redação clara, explicíta, para não deixar margem a uma
discussão judicial. Amanhã poderá se entrar com uma ação
pop'ular discutindo a validade ou não. Que:r: di~er, são essas
co~s3s que eu queria dizer. Quanto ao resto, a lei, ínclusive,
diz: "devendo o Congresso". Não é nem uma dádiva. Se
assim não proceder, fica aí um vazio. No vazio~ (>oder-se-ia
entender que todos os atos praticados seriam nulos, logo,
como crime de responsabilidade do Presidente, corno bem
acentuou V. Ex~ Mas de qualquer sorte, vamos aprovar, porque não vamos deixar esse vácuo legal, mas, posteriormente,
vamos ver se corrigimos, e temos que agir segundo a Constituição. Isso é fundamental: temos que ser, me parece, Os
servos da Constituição. O Congresso tem_ que ser o amigo
da Constituição, e não aquele -que vilipendia, que vulnera
a Constitu1Çáó constantemente, como muitas vezes tem feito
o Poder Executivo. E, na medida em que nós queremos cobrar
uma atitude hígida do Poder Executivo, tambéffi -temos que
ser corretos e não-podemos adotar aquela posição, que é
uma farsa, dizendo que, por questões políticas, vota~os contra
a Constituição. Ou se é a favor ou se é contra a ConstitUição.
Ela não admite meio termo.
O Sr. :Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene~ides) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Esperidião Amin.

>I'' '.1. r Soçao
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O SR. ESPUt •'>! ÁO AMIN (PDS - SC. Para discutir.
Sem rev1suo :; o~ 1r.) - Sr, Presidente, Srs. Senadores:
neste es~tágio ae 4_iscussão Qe.s~e projeto de ,decreto legislativo,
~into-tpe no dever d~ Jazer dqas ,cplo,cações~
..
Concordo cqm -o Senador Amir Lando, quando S. Ex~
questiona se deve ser um projeto de decreto legislativo o~
um projeto de lei de autoria do Congresso, da Câmara e
do Senado, para _atender o parágrafo único do art. 62 da
Constituição, que diz que deve o Congresso disciplinar as
relações jurídicas decorrentes das medidas provisórias que
não forem convertidas em lei .
.Enteildo qt.Íe Se elas rião forem cODvertidãs em- lei, o
instrumento adequado para fazer essa regulamentação, formalmente, entendo· que deve ser \nli 'pro fetO de lei. Aqui
ele está apresentado como- projetb· de decreto legiSlativo.
Compreendo o POrquê de o Senador Maurício Cqrrêa ter
acolhido a forma proposta pela Câmara dos Deputados. Até
o Código de Direito PeDal consagra isso como ~tado de necess!d),d~,_ que é a situação pela qual<? crjme não existe. Mas,
ainda assim, entendo. que o Senado, que ,está a receber, nesse
projeto de decretO legislativo; o resultado de urna decisão
que deve ser respeitada, mas _dev~ _se:r: t3Il!-bém cri!ic':lda por
nqs, porque o respelto nãO inibe o direito e o dev~r de criticar,
sob pena de ter que tamponar a consciência diante de alguém,
ou de algo que mereça o nosso respeito. Concordando com
o Senador Amir Lando, acho que o Senado deveria examinar
esse aspecto jurídico, dando, ~té liberdade para o Senador
Maurício Córrêa, ~ue tem todas _as condições para is~, de
dizer à Câmara se·esse é ou não o _mecanismo correto. Assim
oolno a Câmara tomou a decisão que lhe pareceu a melhor,
nós tãmbém ternos o direito de, em função da d~~sã_o d~
Câmara, tomar a nossa com soberania, aéertando ou errando,
a nosso jufzo e a'juízo da Câmara.
A segunda observação que eu quero fazer é no ·campo
do mérito da questão. Nós assistimos", tão logo foi editada
a Medida Provisória n9 296, a urna série de manifestações
que a inquinavam do vício da inconstituCionalidade~ Eram
inconstitucionais, segundo largos segmentos de parlamentaxes, principalmente na Câmara dos Deputados, os reajuste!;'
diferenciados que não contemplavam certas categorias.
Ora, se isso era incostitucional, e -pelO que eu sei a ação
argüindo a incostitilcionalidade ainda não foi julgada, no rnéri'to, pelo Supremo Tribunal Federal, tendo este apenas negado
a liminar ao PSB, autor da ação. Eu me valeria da oportunidade, sem que fsso fosse uma interpelação, mas apenas uma
consulta ao nosso jurista nobre Senador Maurício Corrêa,
para saber se estou certo nessa minha afirmação, de que o
PSB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade,
que não foi julgada no mérito. O Supremo apenas negou
a~~
.
-0 Sr.- Ma-ui-feio Corrêá - O -Supremo Úrou o corpo
fora e deixou para·o Congresso. Não entrou no mérito.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Negou a liminar, ou·seja,
deixou para o Congresso decidir. Mas, se entendi bem, ainda
po"'i:l.erá julgar, de~tro de um prazo de dois a três meses, o
.. ··
mêrilo da ação.
Ora, se existe a dúvida quanto à constitucioii~Hdade do
reajuste diferei:lciado, confesso que não tenho dúv1da. Acho
que o reajuste diferenciado é a Unica forma para se chegar
à isonbmia preconizada pela Constituição. Não há outra forma
de se chegar à isonomia, partindo-se_ da sua não existência,
a não ser através de tratamento diferenciado -mas há quem
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tenha, e foram muito altas e até __retumbantes as vozes que
diziam que a medida provisória era inconstitucional por isso.
Então, a Câmara, que rejeitou, propõe-nos a pura e simples .adoção, ainda que a teimo, daquilo que muitos diziam
que era inconstitucional. Manter, durante os meses de maio
e junho, o reajuste__q.iferenciado, é manter uma inconstitucionalidade, segundo o JuízO de mujtps, a termO~ que é tão i:riconstitucional quanto uma inconstitucionalidade sem prazo para
terminar.
Diante dessas questões, primeiro, est6u solidário com
o nobre Senador Amir Lando e, com isso, quero dizer ao
nobre Senador MaJJrício~ Co:cr~Çi, cuja atiYidade parlamentar
e cujo conhecimento jurídico respeito- em~público e reservadamente, também, já lhe disse isso- que acho que o Senado
Federal faria bem se examinasse a po-ssibilidade de._alterar
a fârma do documento que vai cumprir ó ·parágrafo único_
do ~art. 62 da Constituição. Ou seja, em vez de projeto de
decreto legislativo, um projeto de lei.
__
Segundo, faço esta reflexão:_ não __estaremos, no mérito,
dando resposta a perguntas que não estão respondidas,- mantendo por dois meses aquilo que o GoVerilo queria e inUítoS ·
de nós não admitíamos? O Governo queria que vãlesse sem
prazo. Não estaríamos adotando, com prazo, aquilo que o
Governo queria?
·
·
Era a reflexão que go·staria de fazer sobre o mérito do
projeto de decreto legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) em discussão a matéria. (l'ausa.)

Continua

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutirá matéria.
.
__ _

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .,..- Concedo
a palavra, para discutir a matéria, ao nobre Senador Mansueto
de Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR \PMDB - PE. Para
discutir: Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs-. Senadores, ouvindo as autorizadas vozes dos eminentes senadores
que me antecederam, ouso discordar da proposta, ou melhor,
das considerações que levam a concluir que deveríamos aqui
estar com um projeto de lei e não com um decreto legislativo.
Na realidade, o que se está discutindo aqui, e que já foi
aprovado na Câmara dos Deputados, é o mero disciplinamento das conseqüéncias jurídicas _da Medida Provis-ória n~
296, enquanto vigorou. Isto é, esse aume.nto que foi -dado
aos servidores públicos de uma maneira discriminada. Coloca-se, aqui, a questão da isonomia, que nós, na Comissão
Mista especial, consideramos .constitucional, o que foi ratificado no plenário do Congresso. Então, não há nenhuma contradição considerarmos aqui que as conseqüêiiciãs jtifídicas
da Medida Provisória n9 296 sejam matéria constitucional,
porque, politicamente, o Congresso já se definiu-pela constitucionalidade.
. ~ ~~~ ~
A decisão do Supremo é outro caso, está pendente. Se
o Supremo decidir pela inconstitucionalidade, aí cai tudo,
é outr~ realidade. Mas, na lógica do Congresso Nacional,
não veJo por que se levantar aqui a questão da inconstitucionalidade, quando a comissão já considerou parcialmente admissível o relatório do Senador Elcio Álvares, manifestando-se
pela constitucionalidade. Foi uma '!lotação de sete votos a
cinco que foi ratificada pelo Plenário do Congresso Nacional.
O que foi derrotado foi o mérito.
.
c
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Então, no que se refere·_ao_tnérito., :Q.ó.s temos, é claro,
de .considerar aqui_os e feitos da vigênci_a da Jl!.edida provisória~
ist9 .é. os: a~u!Uentos que forar:n conc~didos. ~les sc::rclo Oevolvidos? O Congresso se propõe a dizer que não, que não serão
devolvidos. Mas, por qual instrumentp? .P.or qual caminho?
Seria um projeto de lei? Não me parece_esse ci caminho adequado. Quem seria o autOr~desse prOjéfo de lei? Um parlamentar? Uma comissão? A Comissªo Mista vOltaria a se reunir
e faria
Projeto.d~ lei de COnvúsa.OY'E.sSe praZO -oomissãO
não .terá mais. E quem seria?, Não há alltoria nenhuma d.a.
matéria. A autoria foi do Executivo-.. O.que·se está fazendo
acjU:i é Oisi::ij:lliiüuido Os efeitós jllddicõs,- reconhecidos ~pelo
Cçmgresso COf!IO c;;feit9~ pçmstituc;ionajs~ poUCo importando
a decisão que está pendente do Supremo. Neste caso, não
seri~_ um projeto de resolução, é uma norma interna corporis,
de uma das Casas ou do Congresso. Sei-á, ·no meu enténder,
um -decretá legislativo-, -porque C:sia é "u'ma norma QUe, realmente, se _estende fora das pr9Piias casas do Con"gres-so e
se_enquadra-;perfeitamente, rlo casO, nO.-meu modest'o' parecer.
··Tendo e_m vista·que nenhum membro do Congresso é
autqr da maté~ia. ou do pro feto, nem comissão, nem singularmente ·senador ou deputado, nem a própria Mesa de uma
das Casas ou do Congresso fez a proposta, que foi de iniciativa
do Exe~utivq, o decreto legislativo atinge os a tos do Executivo,
seja paia r::ltificá-los, para alterá-los ou para revogá-los: Decte-tb legislativo é especificamente para isso. =-- _ Considero que um instrumento adequado no caso _não
é o~tp:;t senã.o o dçcreto legislativo, nem o pfojeto de res_olução, nem .o projeto d~ lei, :g é por ísso que creio que devemos
levar _à_aprovação do decreto como veio da Câmara. É v~t;Q_qc\e
que ele precisaria de alguns retoques de mera redação-, mas
o instrumento, no meu entender, é o decreto legislativo. Esta
é a Il'l:inha opinião, salvo a _autoridade dos juristas da. C~s_a_.
Mas, na realidade, não vejo como se_ disCiplinarem relaçõe.s
jurídicas, decorrentes de uma medida provisória, revogada
pelo Congresso, não aceita pelo Congresso, a não ser através
de um decreto legislativo.
Sr. Presidente, era o que eu desejava expor. Muito abri-.
gado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
em discussão. (Pausa.)
·
· :

um

a

O Sr. Chagas Rodrigues- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues, para_discutir
ã l:rlatéria.
~O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Para discutir.)- Sr. Presidente, está em discussão o Projeto de Decreto-.
Legislativo n' 95/91, n' 75/91 da Câmara dos Deputados.
Este projeto disciplina as relações jurídicas decorrentes
da rejeição da Medida Provisória n' 296, de 29 de maio de
1991.
O Congresso Nacional, através de decisão da Câmara
dos Deputados, rejeitou a Medida Provisória o~ 296, que perdeu, portanto, desde a edição, a sua eficácia. Cabe-nos agora
disciplinar as relações jurídicas decorrentes de medida provisória que perdeu eficácia.
Este projeto diz o seguinte no art. 1~:
"Ficam mantidos os efeitos financeiros decorrentes: da
aplicação da Medida Provisória n' 296, de 29 de maio
de 91, incidente sobre as folhas de pagamento dos se!~i-
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dores_civis e militares da União~ referentes aos· m-eses·
de maio de junho de 91."
o· ã.rt. 1~ está a 'eXígir ape-rias "uma ugéira _methoria em,
sua redação. Mas é evidente que o projeto objet_iyá-asSegtir3T
a validade dos pagamentos aos servidores _chis e militares,
referentes aos meses de maio e junho de 91.
Sr. Presidente, com o reSpeito devido a alguns colegas,
o que Se discutiriã aqUf seria a riatUreza :do ato #õ"finativo.
DeVemos disciplinar as relãções jurídiCas, deCorrentes de medida provisória rejeitada, mediante projetO de resolução, mediante projeto de decreto~legislativo ou mediante projeto de
lei a· Ser convertido em lei?
sr: Presidente, data ven..ia neste momento, não há o que.
discutir. Temos de observar rigorosamente a Resolução n~
1, de 1989, do Congresso Nacional que dispõe sobre apreciação, pelo Congresso Nacional, das medidas pr~visórias, a que
se refere o art. 62~ da ConstituiçãO Federal.
Enql.iaD.tCI'-eSS<i" reSolução não for alterada, terem_os que
respeitá-lae esta Resolução n9l, em seu art. 17, diz o seguinte:
"Art. 17. Esgotado o prazo a que se refere o parágrafo único do art. 62 da Constituição F"deral, sem deliberação final do Congresso Nacional, a ComissãO Mista
elaborará Projeto- de Decreto Legislativo disciplinando
as relações jurídicas decorrentes e que terá tramitação
iniciada na Cãmarâ dos Deputados".
Ora, se é através de decreto legislativo que são disciplinados os efeitos jurídicos, da medida provisóría, caso não
haja deliberação do_Congresso sobre ela, havendo deliberação
contrária, ou rejeição, há de ser, também, necesSãriariiente, através do mesmo ato normativo que aS relações jUrídicas
decorrentes serão disciplinadas.
Portanto, a Resolução n~ 1 deve ser respeitada. Sei que
há um projeto de lei que sugere que se adote, no lugar de
resolução, a lei. Mas esse projeto ainda não foi aprovado.
Enquanto estiVer eril Vígor a Resolução n~ i, é, Sr. Presidente, através de projeto de decreto legislativo que deveremos
disciplinar, como prevê o art. 62 da Constituição, as relações
jurídicas decorrentes de medidas provis6:rias, que perderam
a sua eficácia, seja por rejeição, seja por decurso de prazo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
O Sr. Josaphat Marinho -Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador Josci.phat Marinlto.

Concedo

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para encaminhar a votação. Seni revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a Constituição declara que, rejeitada a medida
provisória, o Congresso deve regular as situações jurídicas
dela decorrentes. O Congress-o tàrdou na apreciação da matéria e somente a decidiu na proximidade do recesso. Vou,
assim, votar favoravelmente ao Decreto Legislativo n~ 95,
reservando-me, porém, em outra oportunidade, para maior
exame da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Casa registra a intervenção do nobre Senador Josaphat Marinho.
Continua a votação.
-
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. {Pausa.)
Aprovado.
A inatéria vai à Comissão Diretora para a redaçãó- fina!
da matéria.
O SR- PRESIDENTE (Mauro B'eneviôés)- Sobre me~
sa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final
da matéria que será lida pelo Sr. P Secretario.
É lida o seguinte.

a

PARECER N• 231, DE 1991
(Da Comissão Dire'tóra)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~ 95,
-de 1991 (o• 71/91, na Câmarà dos D'eputados).
-A Comissão Diretora ã.pfeseilta a redação finai do Projeto
de Decreto Legislativo n• 95, de 1991 (no 71191, na Câmara
dos Deputados), que disciplina _as relações jurídicas decorrentes da .rejeição da Medida Provisória n9 296, de 29 de
maio de 1991.
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de junho de f991.
- Mauro Benevides, Presidente_- Dirceu Carneiro, Relator
- Alexandre Costa - Mário Portella.
ANEXO AO PARECER N" 231, DE 1991
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 95,
de 1991 (o? 71/91, na Câmara dos Deputados.
'
Faço saber que o Congresso Nacional, aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
'

DECRETO LEGISLATIVO N'

, DE 1991

Disciplina aS relações jurídicas decorrentes da rejeição
n• 296, de 29 de maio de- 1991.da Medida
Provisória
-o Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q São máritidos os efeitos- financeiros decorrentes
da aplicação da Medida Provisória n• 296, de 29 de maio
de 1991, incidentes sobre as folhas de pagamento' dos servidores civis e militares da União, referentes aos meses de maio
e junho de 1991.
Art. 29 -Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra,
para explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tem a palavra V. Ex~
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para explicação pessoal. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente~
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entendo que esta questão, ao ter sido abordada na Câmara
dos Deputados, emboraJosse do.Congresso, é eminentemente
perigosa, técnica, séria.~-foi. J;"e.sólviQ&, na verdade, sob o
impacto da emoção.
Vimos que as galerias estavam lotadas. e os gestos para
que os Deputados_ votassem eram_ grandes, vinh~m c!~ todos
os lados. Foi uni geStO, ·a rrieu ver, que não f6i-sensato, não
fói correto.
_
_
_ __
__
Estamos tentando, na verdade, colocar um rem_epdp. à
atitude tomada na Câmara dos Deputados. Mas creio_que
se essa questão estivesse vindo para o Senado, com a nossa
experiêncía, com os nos.sos. ç_ªbl!los _brancos, com as nossas
rugas, segurÇ~.mepte t~(Í~IJ19S .d!ldo p.m rumo difei"erüe ~situa~
ção.
. Portanto, Sr. President~, quero resg4ardar ~:-;;atamente
esta posição. Se amanhã, ou depois, o Dr . .AJ.:istidesJuriqueira,
qualquer partido político, ou qualquer daquelas entidades
elencadas no art. 103, como tituladas-para o exercíciO da
argüição de inconstitucidnalidade, quero dizer que cumprimos
com a obrigação apenas para equaciànaf~ oonjul'ai, no ·meu
modo de _entender, uma irregularidade praticada na Câmara,
dos Deputados.
,. .
·
Fica aqui, portanto, esta afirmação de natureza pessOal,
que fiz.questão de r.egistt;tr nesse instante, 1
..
•
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide.s) --A Casa registra a manifestação do_ nobre Sena_dor Maudcio Cor~êa.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --_Concedo
a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB- Mp. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente.e ,Srs. Senadores, já
falei muitas vezes nesta Casa que o Oireito tem que estar
a serviço da política, e não ao contrário __
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneyjdes)-: Muito obrigado, nobre Senador Ronan Tito, pela sua intervenção.
Passa-se à apreciação do Requerimento n' 370, de 1991,
de urgência lido no Expediente, para o· Projeto de. Lei da
Câmara n' 48, de 1991.
Em votação.
.
. _ _ ... ~
Os srs:- Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se-à apreciação da matéria.
Discussão em turno único~ tio Pr:oj~tO de Lei da_C~flla_!a
n• 48, de 1991, de iniciativa do Pre&id.ente da República,
que dispõe sobre_a corre_ção monetária.'das demon~trações
financeiras para finS"fiS&iS e ·sociéTários.'
---- Dependendo de parecer da Comi_ssão._.de Assun~os
Econômicos.
Solicito ao nobre Senador Ronan T~t<;> o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para prokiir
parecer. Sem revisão-do orador.)- Sr. Presidente e Srs.
Senadores, o parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
do nobre Senador Ronan Tito é favorável à matéria.
---

, ,__ A Presidência pediria ao nobre Relator, Senador Ronan
Tito, q~e viesse .à Mesa para uma breve elucidação em torno
do seu parecer favorável à apreciação: A _Mesa entende que,
na proposta do Poder Executi~o e no autógrafo. enviado pela
Câmara dos Deputados, há um equívocu_em relação à concei__ .,., , . ~ .. _ _ _ _ _ .
tuação.
_
-o nobre _SenadOr "Ronaó TitO a~Se]a Pfestar·u~m ê"Scfârecimen~o _para que a elucidação se processe, em razão de alteração em uma·Palavra cOOstante·da proposição inicial e, agora,
na autógrafo enviado ·pela Câmara dos Deputados; O nobre
Senador vai oferecer à Casa os de"(lidos e.sclarecünentóS. ·
'

'

'

,·

O SR: RONAN TITO -'- .Sr. J;'residente, esse projeto
oriUndo do.Podei- ExecutiVo, ficOU há'b~sfantç tÇmpÇ .na:câmara dos Deputados e trata, principalmente, da diferença
verificada na virada do Plano Cruzado; entre o IPC e aS BTN
fiscais.
. ..
. _.
É uma questão absolutamente' cOritãbil. · POrtanto·, refe· ' · -· '
'
re-se sempre a pessoa jurídicas:
.. Hq~ve 'Um e_<tufvo.co -na impre~sã9~ Çin'ct~: se lê ""p"eSSoas
físiCa_s" deve se escrever_ "pessoas jurídicas". Foi um erro
datilog_~áfiCà ou de Í!llp~essãO. No mais; permanece: correto.
Houve um enteridimento entre'a·áreado ExecUtivO e a-taihara
dos Deputados, e o projeto continuà. sendó um borri projeto.
Trata-se apenas de um erro do _art. 19 onde se lê "Para efeito
de determinar o lucro _real, base de cálculo do Imposto 'de
Renda das pessoas jurídicas ... " Trata-se do balanço, portanto,
das pessoas jurídicas. De maneira qUe é ·apenaS Um lapso
·
para ser corrigido.

·o Sr. Jntaby Magalhães P~la _ordem, Sr.

President,e:
O SR. PRESIDENTE (Mauw Bene.vides) - Col,lcedo
a palavra ao Senador Jutahy Magalhães. · ··
()SR. J(JTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. P~là or'
dem. Sem n~visão -do oraâor.J- Sr: .Presidente, não temos
tempo de verifiCar Com o -de-vídcl ·c~idadô os parec~~e~ da
Câmara dos Deputados.
_ , _- __ __ _
. ·- . __
Seria possível tomar conhecimento desses pareceres~ pelo
ní.erioS pára Sáber o qUe foi discutido?
- o SR. PRESIDENTÉ ·(Mau~o Be;,evides) .ràião
dessa dúvida agora suscitada e da s?licitação do e~ii~.efite
Senador Jutahy-Magaihães, indiscutiVel_mente proc~?_e"?te, a
Mesa retira da apreciação essa propostção,-para remcll;lí-la
na sessão que realizaremos, logo mais.
_
•
Sábado e domingo, continuaremos _a realizar sessões no
Senado Federa!.
A Presidência aproveita esta oportunidade para reiterar
aos Srs. Senadores a solicitação ant,er~9r~ ve_eme~I_lt_e~en~e _form~lada, no sentido de que não se ausentem de Brasília até
que se Ultime a -ã"preciãÇão de toda essa matéria, e<? Senado
___ -~~____ ·:
sobreelater:!_quesemanifestar.
-.·Portanto, é tim apelo reiterado da Presidência, pará que
os Srs ... Senadores cancelam os compromissos de viagem-para
os seus respectivos Es_tados. _
_ _
_
-~~-o sr._Ronan Tito- sr. Preslct~nt~:
ã P'a~avra~peta. ordem.
- c

Em

peç·o

-~---0

SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre-Líder Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, essa matéria foí por
demais debatida. Entretanto, teve o inconveniente, o que
tem ocorrido sempre, de ter chegado aqui â última hora.

Junho de 199I

DIÁRIO DO CONGRESSO N/\CION/\1. (Seçao II)

Tenho o avulso do projeto, como também toda ~ legislação
citada e .todas as explicações e coloco~ me à._ disposição do
Senador Jutahy Magalhães, não só da tribuna, mas também,
particularmente, para passar toda a matéria e dissipar qualquer
dúvida que S. Ex' possa ter.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena·
dor Ronan Tito, estamos -fazerido chegar às mãos do nobre
Senador Jutahy Magalhães o parecer da Câmar!} dos De_putados, através de cuja leitura S. Ex~ conStatará que, de. fato,
a matéria se relaciona com pessoas jurídicas e não_com pessoas
físicas. Foi um cochilo datilográfico, agora constatado, e que
V. Ex' realçou no seu oportuno parecer há pouco lido, para
conhecimento da Casa.
O SR. RONAN TITO- Muito obrigado, Sr. Presidente.

Magalhães. Devo dizer que quanto a esse assunto eu o precedi
na tribuna, mais ou menos_há três anos, dizendo do absurdo
que acontece todo o final de semestre e em todo o final de
ano legislativo.
No entanto, nobre Senador, o que acontece? Isto aqui
cria normas para o balanço de empresas, e existem centenas,
milhares de empresas brasileiras que fecham o seu balanço
no dia 30 de junho. É verdade, V. Ex~ tem toda a razão.
Acho que V. Ex~ se lembra bem, no apagar das luzes, no
ano de 1989, quando tivemos que relatar em uma noite 62
projetas, e que fiz unl discurso, aqui, indignado, é verdade.
Por outro lado, muitas vezes somos obrigados a engolir,
mas ei;J.golir por que? Porque não temos· como revidar contra
a Câmara. Nessa questão, se não aprovarmos o projeto, quem
padece? As empresas brasileiras...
O Sr. Jutahy Magalhães- Pennite-me V. Ex• um aparte?
O SR. RONAN TITO Agora, a-culpa é da Câmara dos
Deputados? Claro que él
O Sr. Marco Maciel- Permite V. Ex• um aparte, a
propósito desse assunto?

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Volto a pala·
vra ao nobre Senador lutahy Magalhães para saber se S. Ex•
se considera satisfeito .com a explicação do nobre Relator,
agora ditada _com o próprio texto do parecer aprovado pela
Câmara dos Deputados.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA) - Sr.
. () SR. RONAN TITO - Com muito prazer.
Presidente, não tenho nenhuma preocupação em evitar a a: pro~
O Sr. Marco Macíd- Quero dizer, Senador Ronan Tito,
vação dessa matéria. Tenho reclamado, muitas vezes, e já
que há muitas matérias que a Câmara dos Deputados encamielaborei um projeto de resolução para evitar que ocorram
fato.s.como esse, votarmos, aqui, matérias que levêm um, nhou depois do dia 15 de junho. Em reuníão qtie- realizamos
resolvemos não submeter à votação antes do recesso, deixandois anos, na Câmara dos Deputados, e quando chegam aqui,
do-as, conseqüentemente, para agosto. Agora existem a!~-
para nós decirdimos não temos nem tempo de ler.
mas maténas que, pela sua própria natureza, merecem um
Nossa votação deveria ser secreta, tão secreta, tão secrt:ta
tratamento especial, e para isso existe o ihstitüto da urgência,
que não sabemos nem que vamos votar. Então, vamos fazer
acoinido devidamente no Regimento da Casa, incluSive uma
a votação secreta, aqui, para ficar absolutamente secreta. Reespécie de urgência urgentíssima. Então, estamos sendo até
cebi um avulso que tem 27 páginas. Agorá, estou vendo na
parcimoniosos, porque rlú.iitas outras matérias mereceriam
pág. 41 o Parecer da Comissão da Câmara dos Deputados.
certamente a urgência, que me perdoe_o Senador Jutahy MaEntão, veja V. Ex~, que o meu avulso é o resumo.
galhães, mas há algumas sobre as quais o Senado não pode
Aqui estou recebendo um avulso na íntegra.
_
deixar de' se manifeStar...
Mas, para mim, estou satisfeito, não tem problema, pode
ser votado, não vou criar o menor problema.
O SR. RONAN TITO -É verdade.
Agora, o que está errado é sermos obrigados - não
O Sr. Marco Maciel - ... sob pena e em detrimento
é este o caso mas váriOs que VaMoS ter, daqui para frente,
dos interesses do próprio País.
neste dois últimos dias - a votar uma série de propostas
O SR. Jutahy Magalhães - O errado, realmente, sou
sem termos o menor tempo de examiná-la. Vamos votar sabendo que se não votarmos, a matéria voltará à Câmara dos eu ...
Deputados, que não_ terá tempo para modificar. Então, somos
O SR. RONAN TITO -Não, não é verdade.
obrigados a referendar, a homologar. E é isto que está sempre
O Sr. Jutahy Magalhães- ... porque acho que não deveacontecendo, com o _meu protesto, mas, infelizmente, vamos ríamos votar dessa maneira. Eu mesmo assinei uns quinze
remando contra a maré.
--pedidos de urgêncía urgentíssima, eu assinei, eu·-próprio-assiOSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -_Realmente, nei. Sou um dos 50 que pediram urgência urgeiitís:Sinia,--rl"áo
a Presidência não pode deixar de registrar a preocupação sei riem para quê, mas eu pedi, assinei, ·com o compromisso
do nobre Senador Jutahy Magalhães, l;Jm dos mais atentos, de quem me solicitqu a assinatura informar-me quais seriam
os projetas que estariam. Não sei de nada, não sei quais
e todos o são, aqui, nesta Casa, na apreciação das matérias.
Agora, a inclusão na Ordem do Dia se deveu a um reque- s~o, mas, tudo bem! Há um projeto que a Senadora Júnia
rimento de urgência, do qual o nobre representante da Bahia Marise já deu o parecer, inclusive, que é exatamente para
é um dos firmatários, por isso que está inCluída lia Ordem evitar isso, mas, infelizm~nte aqui no Senado.
do Dia.
O SR. RONAN TITO -É verdade.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Enquanto Isso iião
ordem.
for regulamentado, iremos sempe votar dessa maneira. Peço
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nobre Rela- desculpas à Mesa e ao Plenário por estar tomando tanto tempo. O errado sou eu.
tor, devolvo a palavra a V. Ex•.
O SR. RONAN TITO - Não é verdade.
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu quero dizer que
O Sr. Jutahy Magalhães- Vamos votar sem saber o
comungo inteiramente éó:ãi a indignação do Senador Jutahy que estamos_ votando.
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O SR. RONAN TITO - Quase sempre concordo com
V. Ex', mas, neste momento, eu discordo. V. E~~. está COberto
de razão. Mais uma vez eu ql!-ero reiterar: não é a primeira
nem a décima vez que isso acontece. No entanto, e~ apenas
queria justificar Junto a V. Ex~ que se fôssemos levar ao pé
da letra a situação, quem perderia seria o Pafs, as-empresas
que fecham o seu balanço no dia 30 de junho, e muitasde~a~
não o fazem.
- Senador, para justificar melhor, porque o- -empenho cte
apoiar a questão da contabilização dessa diferença entre o
BTN fiscal e o IPC foi· depois de um acordo exaustivo .com
as autoridades financelri;is- dõ Páís.- Julgamos para ser descontado a partir do ano base de 1993, para qi.le Só ·reperc-uta
em 1994, pOrque se jogasse isSlfaqui, como deveria ser jogado,
no ano de 1993, não sei o que iria acontecer Cõfffáãfre_cadação
do País neste instante.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Ronan Tito, s6 para encerrar a :rilirtha particiw
pação?
O SR. RONAN TITO- Pois não. Ouço V. Ex•.
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lente de V. Ex', mas o giro da discussão .superou o meu aparte.
Na verdade, o que eu pretendia dizer.~ra que, nos. paíSes
fascistas, o direito está a serviço da política, nos páises demoCráticos a política está a serviço do direito. Nós aqui temos
uma função: a de fazer lei. Isto é, de Fazer direito, fazer
o Direito Positivo. É muito perigosa á ·colocação
V. E~
fez_ há_ pouco nesse recinto~ no .sent_ido de que_ o .Pó lítico se
superpõe· ào jutídico. Não! Isso é_o rilaior abSurdo. v.-Ex~
-está colocando a questão básica d~_ cul_tura nacional, que não
tem a emoç~o igualitária da_legal~dade,_ o sentimefitõ -dã. JegaJi..
'dade. Nós aqui somos políticos juridicamente para produzir
direito. E o direito está acima dci qualquer_interesse;'inclinãÇão
e·ctevoção que a política possa ter. A substituição da expressão
pessoa física por pessoa jurídica é uma: elaboração jurídica
de amplo, profundo e expressivo sentido jurídiCo.- V. Ex\
polititai!Iente, está faze~do o ~i;reito :numa shnples emenda
de redação. Eu não me furtei de_chamar a aten-çãQ pãia esse
detalhe, porque pretendo fazer um pronunciamento_ oportunamente ~este Senado para mOstrar que ·nada éstá ·aCima do
·
·
direito, salvo a tirania.

que

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não tenho nada a
opor ao projeto. Tenho que me opor à tramitação dessSas
matérias, ilo final de cada semestre. Isso vem-se repetindo:
todo final de semestre reclamo alguns Senadore_s recl~mam,
e continua tudo como está.
O Sr. José Paulo Blsol - Permite V. Ex• um aparte,
··
nobre Senador Ronan Tito?

O SR. RONAN TITO - Agraâe~o a V. Éx'. Sei que
V. Ex• é professor de Filosofia ·do Díreil<:l e, latp s~nsu, V.
_ ~x~ tem toda a razão~ No enta_n~o, no_ caso em tela, o_ exemplo
verdadeirament.! é perigoso, quãildo se diz de uma m-aneira
definitiva, que· o_ Direito está a se-rViÇO da políticã -'eu disse,
nesta Casa;- para: momentos igual a esse.
-· .
O CongressO Nacional cometeu uma impnJdência. Eu
di;ziaJ incluSive, ao D;âO aceitar 'áCJ.uela medida provisória, que
tínhamos que negociar. Nós não temos o direito de negar.
Diziam- alguns; nós estamos negando que 300 mil não são
beneficiiJ.do:,, só 800 mil são beneficiados.
Sabe qUal a atitude que eu mais me penitenciO de_~ ter
feito nesta Casa? À época do Ai~5- Quando veio aqui uma
anistia que anistiava 97% dos brasileiro_s, e eu s::ií dO -plenário
porque eu dizia: s6 ãceito a ailisti~dõlàl. Eu--ilão tínha esse
direito Sr. Senador! Eu não tinha esse direito. po-rqUe se Citava,
Jlaquele momento. a anistia d~ uma pessoa, e eu era obrigado
a ser solidário e, depois, trabalhar para a anistia dos outros.
Então, o que acontece e o c}Ue eu quis dizer, _e_nãO pode
ser)ato sensu, tem que ser empregado restritamente àquele
assunto; eu remendo. Não é jurídico, é injuridico·.. MãiS muito,
pior do qu-e injurídica é a "irijustiça que nós cometeríànt6s,
-caso ilós disséssemos: é inconstitllciorial, é irijurídico, e os
nOs.SOS ftinClc)ri'ârios públicos que -se danem, -e tratem_ de devolver o dinheiro o quanto antes. É isso, Sr. Senador.
Mas V. Ex' tem absoluta razão, mas absoluta razão mesmo! Ninguém, ninguém, nem o Judiciário brasileiro pode estar
acima do direito, e está. No Brasil, na nossa Constituição,
te:mos duas. çoisas_acima. do direito:_o JuâiÇiário e a Imprensa-.
Já discutimos isso, e v_. Ex~ tem toda a razão.
Agradeço a V. Ex• a corrigenda.
Sr_. Presidente,eu peço a V. E~ que reconsidere e colo.que
em votação, porque o Senador Jutahy Magalhães se__explicou
e tem toda a razão na sua indignação. Não é contra o prQjeto,
_~ COJltra a tramitação, mas se capacitando da__ importância
do projeto reconhece da sua importânCia. Por -issó, -peço a
-V. Ex-' que coloque o projeto em votação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. RONAN TITO - Ouço, com prazer, o aparte
do nobre Senador José Biso!.
O Sr. José Paulo Biso! - Acreditava, nobre Senador
Ronan Tito, que podia colocar um aparte ao trabalho excew

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide's)- Em votação
o projeto.
Os Srs. Senadores que o _aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa).

O Sr. Jutahy Magalhães -Não estou CQOtr•
em si. Estou falando contra a maneit:a ...
O SR. RONAN TITO- Mas é evidente!

~

p.ojeto

O Sr. Jutahy Magalhães- Temos, nóilOss_CfRegimento,
a previsão para o final do ano. Mas nos esquecemos de colocar
no Regimento a previsão para este final de semc:st,t:~. Eu.~ãp,
daí o projeto de resolução que apres_entei, a p:·õposta para
que, também, aqueles projetes que chegaram dernis do dia
15 de junho vin~os da Câmara dos P.eputados não tenham
essa tramitação que estão tendo aqui.
-

O SR. RONAN TITO -Perfeito.
O Sr. Jutahy Magalhães -Então, essa é a intenção.
Não é esse o projeto. Estou mostrando apenas. Quando levanw
tei esta questão, eu queria, pelo menos, ter uma idéia d.e
como foi feita a tramitação na Câm_ara dos Deputad_os. Veja
V. Ex• que recebi um avulso de vinte e sete páginas e estou
lendo () parecer da Câmara dos Deputados em outro avulso
de qua!enta e uma páginas.
O SR. RONAN TITO -É verdade.
O Sr. Jutahy Magalhães - Então, não sei como é que
se faz. Por isso, é apenas um protesto" que faço pela maneira
como ocorre a tramitação. Agora,_ o projeto em si não há
nada para evitar a proposta. Pelo contrário, já havia até aceito
sem saber como é que havia passadQ _na Câma_rª__dos Deputados. Basta a palavra de V. Ex•.
O SR. RONAN TITO- Muito obrigado.
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§ 79 A co_rr~çª-o especial não se aplica em relação a
investimentos avaliados pelo Valor de patrimônio líquido.
§ 89 A contrapartida do ajuste do investimento avaliado
pelo valor de patrimônio líquido, decorrente da correção especial efetudada por coligada ou _controlada, deverá ser registrada, pela investidora, em conta de reserva especial, que
terá o mesmo tratamento tributário aplicávelà reserva de reavaliação.
Art. _39 A parCela da correção monetária das demonstrações financeiras, relativa ao período-base de 1990, que corresponder à diferença verificada no ano de_ 1990 entre a variação do índice de Preços ao Consumidor - IPC e_ a variação
do BlN Fiscal, terª o seguinte tratamento fiscal:
- I - poderá ser deduzida na determinação do luçro_ re~I.
em quatro períOdos-base, a partir de 1993, à razão de 25%
(vinte e cinco por Ceiito) ao ano, quando se tratar de saldo
devedor;
I I - será computada na determinação do lucro real, a partir do perfodo-base de 1993, de acordo com o critério utilizado
para a determinação do lucro inflacionário realizado, quando
se tratar de saldo credor.
Art. 4"' A parcela da correção monetária especial de
que trata o§ 29 do art. 29 desta lei que correspop.der à diferença
verifiCada no ano de 1990 entre a variação do Indice de Preços
ao Consumidor - IPC e a variação do BTN Fisçal não terá
o tratamento previsto no § 39 daquele artigo, servindo de
base para a dedução, na determinação do lucro real, a partir
do período-base de 1993 de depreciação, amortização, exaustão ou baixa a qualquer título, dós bens ou direitos.
Art. 59 O disposto nesta lei aplica-se. à correção monetária das demonstrações financeiras, para efeítos societários.
Ait. 6 9 - O Poder Executfvo regulamel)tará, no prazo de
sesSenta dias, o disposto nesta lei.
Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar-a presente sess-ão,
antes designado para a sessão extraordinária a realizar-se hoje,
às 13 horas e 05 minutos, convocada neste momento, a seguinte

____

Aprovado.
A matéria vai à sanÇão.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 48, DE 1991
(N• 477/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a correção monetária das demonstrações
financeiras, para efeitos fiscais e societárics.
O Corig"resso Naciçmal decreta:
_
_
Art. 19 Para efeito de determinar o lucro real - base
de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas - a Correção
monetária das demonstrações financeiras anuais, de que trata
a Lei n' 7.799, de 10 de julho de 1989, será procedida, a

partir do mês de fevereiro de 1991, com base na variação
mensal do índice Nacional de Preços ao Consumiâor- INPC.
§ 19 A correção de que trata este artigo somente produ
zirá efeitos fisca"is quando efetuada no encerramento do períoR

do-base.
§ 29
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A correÇão aplica-se, inclusive aos valores decorrentes da correção especial prevista no art. 29 desta lei.
Art. -29_ As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão efetuar correção monetária especial das contas do Ativo Permanente, com base em índice que reflita,
a nível nacional, variação real de preços.
§ lo A correção monetária de que trata este artigo p-oderá ser efetuada, exclusivamente, em balanço especial levantado, para esse efeito, em 31 de janeiro de 1991, após a correção com base no BTN Fiscal de Cr$ 126,8621.
§ 29 A correção deverá ser registrada em subconta distinta da que registra o valor original do bem ou direito, corrigido monetariamente, e a contrapartida será creditada à conta
de reserva especial.
§ 39 O valor da reserva especial, mesmo que incorporado ao capital, deverá ser computado na determinação do
lucro real proporcionalmente à realização dos bens ou direitos,
mediante alienação,- depreciação, amortização, exaustão ou
baixa a qualquer título.
.
§ 49 O valor da correção especial, realizado mediante
alienação, depreciação; amortização, exaustão o"U" baixa a
qualquer título, poderá ser deduzido como custo ou despesa,
para efeito de determinação do lucro real.
§ 59 O disposto nos §§ 39 e 49 deste artigo aplica-se,
iriClusive, à determinação da base de cálculo da contribuição
social (Lei n• 7.689, de 15 de dezembro de 1988), e do imposto
de renda na fonte incidente sobre o_Iucro líquido (Lei n 9
7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 35).
§ 69 -A correÇao-de que trata este artigo poderá ser registrada até a data do balanço de encerramento do período-base
de 1991, nias referida à data de 31 de janeiro de 1991.

ORDEM DO DIA
Votação em turno único do Requerimento n9 295, de
1991, de autoria do Sr. Marco Maciel, solicitando nos termos
do art. 210 do Regimento Interno, a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, o editorial intitulado •• Aumentar receitas,
não impostas", publicado no jornal O Estado de S. Paulo,
edição de 15 de junho de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encer- ·
rada a sessão.
(Levanta-se a sessão-às 13 horas e 02 minutos)
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Ata da 104a Sessão, em 28 de junho de 1991
l•Sessão Legislativa Ordinária, da

49~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Mauro Benevides
AS 13 HORAS E 5 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN·
TESOS SRS. SENADORES:
AffOnso Camargo- Alexandre Costa- Aluíúo Bezerra
--Amir Lando- Antônio Mariz ---:-_Beni Veras- Carlos
Patrocínio - César Dias -Chagas Rodrigues - Çi9 Sabóia
de Carvalho -

Coutinho J_orge -

Dario Pereira -

Dirceu

Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio
Álvares- Esperidião Amin- Epitácio Cafeteira- Fernando Henrique Cardoso --FranCisco Rollemberg - Garibaldi
Alves -

Gerson Cama_ta -

G_y_ilb.erme Palmeira --Hugo

Napoleão - Humberto Lucena - Irapuan Costa JúniorJoão França - João Rocha - Josaphat Marinho - José
Eduardo -José Fogaça - José Paulo Biso! -José Richa
-

Júlio Campos -

Júnia Marise -

JLttahy Magalhães -

Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha
- Lourival Baptista - Lucídio Portella - Magno Bacelar
- Mansueto de Lavor -_Marco Maciel -_:Mário Covas Maurício Corrêa- Mauro Benevides- M_eira Filho -Nabor
Júnior- Nelson Carneiro- Ney Maranhão- Odacir_ Soares
- Oziel Carneiro -Pedro Simon- Rachid Saldanha Derzi
- Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito Ruy Bacelar - Teotónio Vilela Filho - Valmir Campelo
-Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 62 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

PARECER
PARECER N• 232, DE 1991
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ao
Projeto de Lei da Câmara n• 120, de 1990 (n• 5.284-B,
de 1990, na Casa de origem), que "Dispõe sobre normas
partidárias".
Relator: Senador Mansueto de Lavor
I - Relatório
Na conformidade do art. 65 da Constituição, chega a
esta Casa, para revisão, o supracitado projeto de lei, que
decreta as seguintes normas em seu art. 19 e parágrafos:
a) manda que sejam convocadas e realizadas na forma
dos estatutos partidários e das normas baixadas pela comissão
executiva, as convenções dos partidos políticos com registro
definitivo, que se realizarem para eleição dos diretórios ou
escolha dos candidatos aos pleitos eleitorais (cãput);
b) permite que sejam prorl"õgados os riiãD.-datos dos órgãos partidários municipais para se fazerem representar à con-

venção regional, por deliberação da comissão executiva nacional ou segundo o que dispuser o estatuto do partido(§ 1~);
c) restringe a presença ao -obSérVãdor eleitO!ál à hipótese
em que for solicitada pela direção do órgão partidário iiüeressado ou pelo primeiro subscritor de chapa que concorrer às
eleições partidárias(§ 2•);
d) ordena que, após registrado em definitivo o partido
político no Tribunal Superior Eleitoral, os demais a tos partidários sejam anotados pelo órgão da Justiça Eleitoral para fundamento de suas decisões, quando provocado por parte interessada, seja impugnando ou recorrendo, segundo o que dispuserem o estatuto do partido e as normas partidárias mencionadas no caput ( § 3°);
e) determina que a comissão executiva nacional discipline
ou complemente, através de normas, os dispositivos do estatuto do partido, referentes à intervenção nos diretórios, à
fidelidade partidária, à substituição de membros nos órgãos
partidários, às coligações, à propaganda eleitoral, às finanças
partidárias, à filiação, às penalidades partidárias e ao respectivo processo, garantidos sempre as prerrogativas e o direito
de .defesa_ e recurso para o órgão hierarquicamente superior
e respeitados os atas havidos nestas matérias (§ 4~").
O -art. 2~ estabelece o início da vigência para a data em
que for publicada a lei em que se converta o projeto.
Finalmente, o art. 39 revoga disposições em contrário.
II Emenda Apresentada
Emenda apresentada pelo eminente Senador Oziel Carneiro, pretendia substituir a redação do § 19 , do art. 19 , no
sentido de ampliar a prorrogabilidade dos mandatos dos órgãos partidários municipais também para os órgãos partidários
estaduais e o órgão nacional, além de especificar esses mandatos para aqueles cujo termo final ocorra a partir do ano de
1991.
Entretanto, tendo em vista que sua aceitação iría determinar o retorno do projeto à Câmara dos Deputados e o
conseqüente retardamento em sua conversão em lei, o autor
da emenda decidiu retirá-la.
ill Análise
O Plenário da Câmara dos Deputados restabeleceu o
§ 19 do art. 19, ao _rejeitar, na sessão de 13-12-90, a emenda
sU.pressíva ao mesmo da Comissão de Constituição e Justiça
e Redação, conforme relatório da tramitação do projeto de
lei naquela Casa, integrado no fim do processo.
No que concerne ao mérito dos demais preceitos, eles
merecem acolhida em razão da simplificação que vêm trazer
aos atos partidários e aos respectivos registros na Justiça Eleitoral.
Entretanto, quanto ao aspecto- fónfiãl toma-se aconselhável ajustar o projeto à técnica legislativa, suprimindo os
hífens após os números dos dispositivos, usando preferencialmente o singular e substituindo a explicitação ao art. 19
em _seu § 39 , tudo, por sinal, em atendimento às Normas de
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Elaboração dos Trabalhos da Assessoria Legislativa da própria:
Câmara dos Deputados.
Outrossim, precisam ser corrjgidos alguns erros de datilografia, v.g.: "candidatos aos pleito eleitoral" (art. 19, caput);
"dispuser os estatutos'' (§ 1"); "dispuser os estatutos do partido
e as normas partidárias"(§ 3"); "compementará", ãs "penalidades" e ao "respectivo processo" {§ 49); e substantivos comuns grafados em letras maiúsculas.
IV- Voto
Em vista do exposto, este parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n"'120, de 1990, ria forma da seguinte
emenda, visando apenas à correção das falhas de caráter formal acima apontadas:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 120, DE 1990
Dispõe sobre normas partidárias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ As convenções dos partidos políticos com registro definitiVo, que Se realizarem para eleição dos diretórios
ou escolha dos candidatos aos pleitos eleitorais, serão convocadas e realizar-se-ão na forma do respectivo estatuto partidário e das normas baixadas pela comissão executiva.
§ 19 Poderão ser prorrogados os mandatos dos órgãos
partidários municipais para se fazerem representar à convenção regional, por deliberação da comissão executiva nacional
ou segundo o que dispuser o estatuto do partido.
§ -2Y A preSença do observador eleitoral só ocorrerá se
solicitada pela direção do órgão partidário interessado ou pelo
primeiro subscritor de chapa que concorrer às eleições partidárias.
§ 3~ Registrado em definitivo o partido político no .Tribunal Superior Eleitoral, na foi"IJia que determina a Constituição Federal, os demais atos partidários serão anotados pelo
órgão da Justiça Eleitoral para fundamento de suas decisões,
quando provocado por parte interessada, seja impugnando
seja recorrendo, segundo o que dispuserem o estatuto do
partido e as_normas partidáriãs mencionadas no caput.
§ 49 A comissão executiva nacional disciplinará ou complementará, através de normas, os dispositivos do estatuto
do partido referentes à intervenção nos diretórios, à fidelidade
partidária, à substituição de membros nos órgão~ partidários,
às coligações, à propaganda eleitoral, às finanças_ partidárias,
à filiação, às penalidades partidárias e ao respectivo prOCesso,
garantidos sempre as prerrogativas e o direito de defesa e
recurso para o órgão hierarquicamente sUperior e -respeitados
os atos havidos nestas matérias.
Art. 2~ Esta lei entra em Vigor na data de sua publicação.
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de junho de 1991.- Nelson Carneiro, Presidente- Mansuetode Lavor, Relator- Cid Sabóia
de Carvalho- Nabor Júnior- Mauricio Corrêa__ ~ Josaphat
Marinho - Carlos Patrocínio - Magno Bacelar - Jutaby
Magalhães - Francisco Rollemberg - José Paulo Biso(.
OBR, PRESIDENTE (Mauro Benvides)- O expediente
lido vai à publicação.
sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo
Sr. 1~-secretário.
É lido o seguinte
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PROJETO DE RESOLUÇÂO N• 48, de 1991
a remuneração dos servidores do Senado
Federal, nos meses de maio e junho de 1991
O senado Federal, no uso de sua competência constitucional e considerando a manutenção dos efeitos financeiros
da Medida Provisória n~ 296, determinada pelo Decreto Legislativo n' 95/91, resolve:
Art. 1• Aplica-se o coeficiente de 1.3788 (um ponto trinta
e sete e oitenta e oito), nos meses de maio e junhO do corrente
ano, aos valores de renumeração, aí incluídas as vantagens
acessórios, dos servidores do Senado Federal e dos órgãos
supervisionados.
-Art. .29 O disposto no artigo anterior aplica-se, de iguaJ
modo, aos proventos de aposentadoria e às pensões decorrentes de falecimento de servidores.
Art. 3<> Esta resolução entra em vigor na data de sua
- publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
A Medida Provisória n9 296, de 1991, não foi aprovada
pelo Congresso Nacional. Todavia, nos termos preconizados
pelo art. 62, parágrafo único, da Constituição, em virtude
de Decreto Legislativo nç 166/91, produziu efeitos financeiros,
quanto ao que se propôs, nos meses ·üe maio e junho de
1991.
Pelas tabelas de vencimentos aplicáveis aos especialistas,
o inaior valor de vencimento dos cargos de nível superior
foi fixado em 37,88% (trinta e sete inteiros e oitenta e oito
centésimos por cento) a mais que o pago pelo órgãos do Poder
Legislativo, para cargos do mesmo nível.
Propõe-se, por- razões de eqüidade, a extensão do benefício, nas mesmas condições, aos _servidores do Senado Federal.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1991. -Mauro Renevides - Dirceu Carneiro - Rachid Saldanha Derzi - Lucídio
Portella- Beni V eras.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O Projeto
Iído será publicado e posteriormente incluído em ordem do
Dia.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Foi encaminhado à publicação Parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania que conclui favoravelmente ao Projeto
de Lei da Câmara N• 120, de 1990.
A- proposição ficará sobre a Mesa, durante cinco sessões
ordinárias. a fim de receber emendas, nos termos do art.
235, II, D, do Regimento Interno.
Dispô~ sobre

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
"Votação, em turno único, do Requerimento de autoria do senador Marco Maciel, solicitando, nos termos
regimentais, a transcrição nos anaiS do Senado o editorial
intilulado ''Aumentar receitas; não impostos!" publicado
no jornal Estado de S. Paulo, em edição de 15 junho
de 91."
Em votação.
Os Srs. senadores que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Será curnf,'rida a deliberação do Plenário.
É a seguinte matéria cuja transcriÇão é solicitada:
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AUMENTAR RECEITAS NÃO IMPOSTOS
a questão da reforma Jributária deixo~ de ser mero assunto para seminários especilízados óu tema para alguns membros
do Congresso. Acaba de ser levantada pelo Próprio Ministro
da Economia, Marcílio Marques Moreira, que sentindo apoio
nos círculos políticos, se mostra disposto a assumir_ a liQerança
de reforma tão necessária que, simultaneamente, exige alteração na Carta Magna. Sabe-se, no entanto, que a matéríã requer estudos aprofundados.
Pretende o ministro fortalecer a arrecadação e isso, d~

acordo com suas próprias palavras, "por meio de impostos
mais sirifples, mais justos e mais- bem distribuídos" Trata-se
do objetivo ao mesmo ~mpo louvável e realista. Cumpre
que a opinião pública se convença de que elevar a_s receitas
não significa agravar a carga tr_ibutária individual, mas, ao
contrário, criar condições para a'tenuar o peso que r"eCafSObie
alguns.
A política tributária persegue três objetivós prlncipâis:
um fiscal, outro social e o último_económico. Há que reconheR
cer que este, muitas vezes, tem sido esquecido, como faz,
aliás, o Ministro MarcíliO Marques Moreira, ao pensar, talvez
com certa razão, que resolvidos os problemas fiscais e sociais
se extinguirão automaticamente Os económicos. No Brasil,
impõe-se admitir que aca-rga tributãria bruta está dimí:õufrldo,
sendo normal, portanto, que se procure recuperar as receitas
perdidas, para que o estado possa voltar a fazer os investiR
mentb_s requeridos pela infra-estrutura social. Mas, talvez conR
viesse, antes de tudo, tentar explicar a razão desta queda
da arrecadação, que não reflete apenas um declínio das ativiR
dades produtivas e é, porém essencialmente, a conse-qüência
de um sistema excessivamente complexo, que favorece a sonegação e em certos casos, a existência de alíquotas demasiadamente elevadas que levam ao risco da sonegação. Com
53 impostos e taxas diferentes, até o empresáriO de boaRfé
pode sonegáRlos sem intenção ... aumentar as receitas sem
fazer o mesmo com os impostos deve passar, compulsoriaR
mente, por uma simplificação do sistema tributário.
Já tivemos oportunidade de aludir a uma emenda relativa
à criação de um imposto único sobre transações. A iniciativa
levanta uma série de djficuldades, que podem recomendar
seu afastamento depois de estudos. Mas é absolutamente necessário evitar a duplicação de impostos (tipo ICMS e IPI)
e reduziR los a quatro, que incidam sobre a renda o património,
as transações e o comércio exterior.
O imposto tem uma função social. Ê iiistrumento privile--giado de redistribuição de renda. Nosso sistema tríbutário
atual é altamente regressivo, isto ~diante da acumulaç~o dos
impostos diretos faz pagar mais, em termos relativos. Cumpre
conhecer que um_a reforma simplificadora poderá ser mais

Junho de 1991

justa, permitindo ao mesmo tempo descobrir os que escapam
à tributação por ser essa excessivamente complexa.

A política tributária tem uma função económica. Ao evitar, por exemplo, impostos em cascata, pode-se obter a mesma
receita, com redução, porém, dos pagos pelos consumidores.
É possível aumentar as receitas sem aumentar impostos e
responder às três funções deles.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência convoca sessão extraordin_ária a realizar-se hoje, às
13 horas e 15 minutos, destinada à apreciação do Requerimento n' 357, de 1991.
A Presidência pede aos Srs. Senadores que permaneçam
no plenário, cancelem as viagens que porventura tenham cogitado nesse final de semana, porque, além das sessões de hoje,
a dç:t Congresso que será realizada às 15 horas, amanhã e
domingo deveremos realizar sessões no Senado Federal, e
é possível que, além da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tam:bém tenhamos que decidir sobre um projeto de abertura de
crédito especial, que já obteve as assinaturas da lideranças,
tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, e terá
que ser apreciado pelo Senado Federal. Como a Ordem do
Dia de hoje estará encimada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias já--Cj_ue--]00 destaques, pelos menos, serão apreciados
hoje, há uma pressuposição da Mesa de que esse crédito não
possa ser votado no âmbito do Congresso durante a noite
de hoje ou a madrugada de amnhã. Há uma previsão de
que adentremos a madrugada na apraciaÇão dessas proposições.
Então. Amanhã teríal)los que fazer sessões do Senado
Federal e do Congresso.
A Presidência confia em que os Srs. Senadores darão
mais essa demonstração inequívoca de seu reconhecido espírito público.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
haVendo a tratâr, a Presidência vai merecer os trabalhos, designados para a sessão extraordinária das 13 horas e 15 minutos
a seguinte.

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único do Requerimento n"' 357, de
1991, do Senador Magno Bacelar, solicitando tenham tramitaÇão conjunta os projetas de Lei do Senado n"'.llÜ e. 209,
de 1991, de autoria dos Senadores Nelson Wedekm e Duceu
Carneiro, respectivamente, que asseguram aos eleitores, no
dia das e_leições, transporte gratuito.
()SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encerrada a sessão. (Levanta-se a sessão às 13 horas e 10 minutos.)

Ata da 105a Sessão, em 28 de junho de 1991
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da
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Presidência do Sr. Mauro Benevides
AS 13 HORAS E 15 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo- Alexandre Costa- Alufzio Bezerra
- Amir Lando - António Mariz - _Beni Vera§ - Carlos

Patrocínio- César Dias- Chagas Rodrigues- C~d Sabóia
de Carvalho - Coutinho Jorge - D_ario Pereii"á - Dirceu
Carneiro - Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy - Elcio
Álvares- Esperidião Amin- Epitácío Cafeteira-- Fernan-
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Dil\iUO DO t:ONGRI'SS!

do Henrique Cardo~o - Francisco Rollembef$_ --=- _Garíbaldi
Alves Filho - Gerson Cãnia1a - Gui1herme Palmeira Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Irapuan Costa Júnior
-João França- João Rocha- Josaphat Marinho -José
Eduardo - José Fogaça -José Paulo Biso I ---:; José _Richa
-Júlio Campos - Júnia Marise - Jutahy Magalhães Lavoisier Maia - Levy Dias ___:_- Louremberg Nunes Rocha
- Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar
- Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mário Covas Maurício Corrêa- Mauro Benevides- Meira Filho- Nabo r

Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wedekin- Ney MaraM
nhão - Odacir Soares - Oziel Carneiro - Pedro Simon
- Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo
Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela
Filho- Valmir Campelo- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos- nossos trabalhos.
O Sr. 1o Se_cretário procederá â leitura do Éxpediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFÍCIO DO SR. I• SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte
projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 49, DE 1991
(N• 1.261191, na Casa de origem)
(De Iniciativa do Presidente da República)
Prorroga o prazo --a qm.~-se rerere-o arf. 1~ das Leis
n•' 8.056, de 28 de junho de 1990, e 8.127, de 20 de dezem·
bro de 1990.
O Congresso Nacionã.l decreta:
Art. lo É prorrogado, até o dia 31 de dezembro de
1991, o prazo a que se-refere o art. lo das Leis n~ 8.056,
de 30 de junho de 1990, e n• 8.127, de 20 de dezembro de
1990.
Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data_de ~E-~ publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contráriO.
MENSAGEM N• 291 DE 1991
Excelentíssimo senhores membros ·cto Congresso Nacional:
Nos termos do art. 64, § 1~ da ConstituiÇão Federal, tenho
a honra de submeter â elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Economia, Fazenda ePianejamento, o anexo
projeto de lei que "Prorroga o prazo a q-ue se refere o art.
1• das Leis n~ 8.056, de 28 de junho de 1990, e 8.127, de
20 de dezembro de 1990.
Brasflia, 19 de junho de 1991.
EXPOSIÇÃÓ DE MOT!VOSN• 193, DE 19 DE JUNHO
DE 1991, DO S<;NHüR MINISTRO INTERINO DA
ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO.
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Repúb~Iica, no
exercício da Presidência da República

"•N '.I. rScçâo!l) ·
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- Por força dó- ;., ..r -25 do Ato das o"isposiÇões CofiStitucionals "Iram"- ria,
.tariam revogados, no prazo de cento
e oitenta dias contado3 da promulgação da Constituição, todos
os dispositivos legais que houvessem atribuído ou delegado
a ór_gãos do Poder Executivo competência outorgada pela
própria Carta Federal ao Congrêsso Nacional, especialemnte
no tocante à ação normativa.
2. Nada obstante, e na ausência da lei complementar
a ser formada consoante o disposto no art. 192 da Constituição,
editou-se a Medida Provisória no 53, de 5 de maio de 1989,
conve_rtidana Lei n" 7.770, de 31 de maio de 1989, prorrogando
aquele prazo de cento e oitenta dias, na forma, aliás, do
que também prevê o citado art. 25 do ADCT.
3. A Lei n' 7.892, de 24 de novembro de 1989, decor·
rente da Medida Provisória n" 100, de 24 de outubro de 1989,
também prorrogou aquele prazo. E as Medidas Provisórias
n" 188, de 30 de maio de 1990, e 277, de 10 de dezembro
de_l990, convertidas, respectivamente, nas Leis n"'~ 8.056, de
28 de junho de 1990. e 8.127, de 20 de dezembro de 1990,
estabeleceram novas prorrogações, desta feita até 30 de junho
do corrente ano.
4. Com a proXimidade do térmiDo desse último prazo
e sem qualquer perspectiva de que o Congresso Nacional,
no ínterim, discipline a matéria por lei complementar, revela-se oportuna e até impe-riosa nova prorrogação, razão por
que tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o incluso Projeto de Lei, com o qual se
prorroga, até 31 de dezembro de 1991, o prazo a que se
refere o art. to da Lei no 8.127, de 20 de dezembro de 19_90.
5. Observa-se que, ao final do aludido prazo, ou seja,
a 30 de junho de 1991, o Congresso Nacional deverá_estar
entrando em recesso, nos termos do art. 57 da Constituição.
6. A dilação do referido prazo é providência urgente,
a par de indispensável à preservação da competência normativa de ambos os colegiados em questão, ou seja, o Conselho
Monetário Nacional e o Conselho Nacional de Seguros Privados.
. .. _
7. Por fim, tendo em vista a relevância da matéria, encareço a Vossa Excelência seja solicitada a apreciação do projeto
em regime de urgência, com base na faculdade contida no
§ I' do art. 64 da Constitui.Ção.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. - Luiz
Antônio Andrade Gonçalvf::s, Miriistro Interino da Economia,
Fazenda e Planejamento.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.056, DE 28 DE JUNHO DE 1990
Prorroga a vigência dos dispositivos que hajam atribuído ou delegado cpmpetência normativa aos ôrgãos que
menciona e dá outras providências.

LEI N' 8.127, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1990
Prorroga o prazo que se refere o art. 1~ da Lei o~ 8.056,
de 28 de junho de 1990, e dá nova redação ao art. 33
- dõ Decreto Lei n~ 73, de 21 de novembro de 1966.

. (.À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA.)
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expediente lido vai à publicação.
_ __
_
Do _Expediente lido, consta o Projeto de Lei da Câmara
n" 49, de 1991, de iniciativa do Presidente da República, que
terá tramitação com prazo determinãdo de- quã!enta e cinco
dias, nos termos do art. 64, §§ 1 ~e 2" da Constjtuição, .combinado com o art. 375 do Regimento Interno. De acordo com o art. )22, II_, B, do Regimento Interno,
a matéria poderá receber cmençlf!.S, pelo prazo de cinco dias,
perante a Comissáo __ de Constituição, Justiça e Cídadania.
(Pausa.)
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu a Mensagem n• 167, de 1991 (n' 318/91,na
origem), de 28 do corrente, pela qual o Senhor Presidente
da República, nos termos do art._ 52, inciso V, c_la Constituição,
solicita autorização para que a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) e o Banco do Brasil S.A., possam
contratar operação de crédito extt!iriO ilo valor de US$ 407,
milhões, para os fins que especificam.
_
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Ecpnómicos. (Pausa.)
Sobre a mesa~ requerimento que será lido pelo Sr. V-Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 372, DE 1991
Requeremos- urgência, nos termos do art. 336, )?,
do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução n"'
48, de 1991.
Sala das Ses~ões, 28 de junho de 1991. ,-,.Humberto
Lucena- Marco Maciel- Odacir Soarés-.::..:--Femando
Henrique Cardoso - Mário C0\'3S - CoUtinho_ Jorge
- Beni Veras - Nelson Carneiro - Josa:Ph-at Maliobo
- Jonas Pinheiro- Amazonino Mendes- Ronaldo Aragão - Cid Sabóia de Carvalho - José Sarney - Henrique
Almeida - João Calmou - Wilson Martins - Albano
Franco - Elcio Álvares - Carlos Patrocínio - Dário
Pereira - João França - Oziel Carneiro - Chagas Rodrigues - João Rocha - Lourival Baptista - Jutahy
Magalhães - Eduardo Suplicy - Francisco Rollemberg
- Maurício Corrêa- Amir Laudo- Mansueto de Lavor
- César Dias - José Paulo Bisol - Esperidião Amin
- Gerson Camata - Ronan Títo --Mareio Lacerda
- Irapuan Costa Júnior-..:. TCOtônio Vilela- Saldanha
Derzi - Antonio Mariz - Lucídio Portella - Mauro
Benevides- Dirceu Carneiro- Valmir Campello -- Affonso Camargo :- José Eduardo -- Hugo Napoleão Ruy Bacelar - Aureo Mello.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -- O requerimento que acaba de ser lido ~erá ~~h~~~i_do ao plenário após a Ordem do Dia, nos termos _dp art. 340,
item ll, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) ..,.-Passa-se
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tramitação conjunta os Projetes de Lei do Senado n"'s
liO e 209, -de 1991, de autoria dos Senadores Nelson
·~·,.--,Wedeki_n__ e

Dirceu Canleiro, respectivamente, que asseguram aos eleitores, no dia das eleições, transporte gratuito. Tendo tramitação conjunta com o projeto do Senador
Magno ~acelar.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
~Aprovado.

Os Projetos de Lei do Senado n'' 110 e 209, de 1991,
passarão a tramitar em conjunto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à
apreciação do Requerimento n9 372, de 1991, de urgência,
lido no expediente, para o Projeto de Resolução n"' 48, de
1991.
Em votação o requerim-ento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram p-ermanecer
· · ·· ·
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
-Aprovado o requerimento, passa-se ã apreciação da matéria.
- "Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
~" 48, de 1Çt91, que dispõe sobre a remuneração dos servidores do Senado Federal, nos meses de_ maio e junho
··
de 1991.
Em discussão o projeto, em turno _único, _(J;>ausa.)..
Não havendo quem peça a palavra, encerro a.disc.ussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.) ·
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretorapara a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, Parecer da Comissão Diretora oferecendo a redaç·ão final,
que será lida pelo Sr. !'-Secretário.
É lida a seguinte:·

PARECER N• 233, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação fmal do Projeto de Resolução n• 48, de 1991
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n"' 48, de 1991, que dispõe sobre a remuneração
dos_ servidores do_ Senado Federal, nos meses de maio e junho
de 1991.
.
.. . Sala de Reuniões da Comissão, 28 de junho de 1991.
-1\fauro BenevideS, "Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
.....: Racliid Saldanha Derzi.

à

ANEXO AO PARECER W 233, DE 1991

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n 9 357,
de 1991, do Senador Magno Bacelar, solicitando tenham

Redação Final do Projeto de Resolução o• 48, de 1991.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, nos term~s do art. 48, item 28 do Regimento Interno,
promulgo a segmnte
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RESOLUÇÃON•

DIÁRIO DO CONGRESSO N/\C!ON/\1. (ScçAo II)
, DE 1991

Dispõe sobre a remuneração dos servidores do Senado
Federal, nos meses de maio e junho de 1991.
O Senado Federal, nõ uso de sua competência constitucional e considerando a manutenção dos efeitos financeiros
da Medida Provisória n' 296, de 1991, determinada pelo Decreto Legislativo n~ 9, de 1991, resolve
Art. 1• Aplica-se o coeficiente de 1.3788 (um ponto
trinta e sete e oitenta e oitO), nos meses de maio e junho
do corrente ano, a-os valores de remuneração, af incluídas

as vantagens acessórias, dos servidores do Senado Federal
e dos órgãos supervisi-on-ados.
Art. 2"' O disposto no artigo anterior aplica-se, de igual

modo, aos proventos de aposentadoria e às pensões decorrentes de falecimento de servidores.
Art. 3o Esta resolução entra em vigor na data de sua
·
publicação.
Art. 4o Revogam-se as disposições em cOntrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão a redação finaL (Pausa.)
Não havenc.lo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.
Aprovado.
A mat~ria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A .Presidência esclarece aos Srs. Senadores que o Senado Fe~eral
deverá fazer ainda hoje uma sessão extraordinária, após a
do Congresso Nacional, marcada para às 15 horas.
,
Se a discussão dos destaques apresentados à Lei de Diretrizes Orçamentárias correr dentro do entendimento que está
sendo articulado entre as lideranças partidárias, é possível
que às 20 horas de hoje, e essa hora será confirmada da
própria cadeira da Presidência do Congresso, o Senado voltará
a se reunir para apreciar matéria da sua competência.
Portanto, os Srs. Senadores fiquem de sobreaviso para
essa sessão do Senado, ainda hoje. A sessão do Congresso
Nacional realizar-se-á às 15 horas. Para amanhã há sessões
programadas pelo Senado Federal; os Srs. Senadores cancelem as viagens que porventura tenham marcado para o final
de semana, e, dando uma demonstração, mais uma vez, de
inexcedível espírito público, permaneçam em Brasília à espera
das decisões da nossa Casa Legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para
a próxima·seSs.ãó, a seguinte
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ORDEM DO DIA
-1-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 49, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, II,
b, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno úriicd, do Projeto de Lei da Câmara
n' 49, de 1991 (n' 1.261191, na Casa de origem), de iniCiativa
do Presidente da República, que prorroga o prazo a que se
refere o art. 1' das Leis n'' 8.056. de 28 de junho de )990
e n" 8.127, de 20 de dezembro de 1990. (Dependendo de
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.
· ·
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 20 mínutos.)
ATA DA 24' SESSÃO, REALIZADA EM 26-3-91
(Publicada no DCN (Seção II), de 27-3-91)
Retificação
Na publicação feita no DCN (Seção II), de 27-3-91, na
página n° 1227, z~ coluna, no ! parágrafo da justificação do
Projeto de Lei do Senado n' 38, de 1991, que dispõe sobre
·a partilha e a liberação dos recursos provenientes do salário-e~
ducação,
Onde se lê:
É sobrejamente ...
Leia-se:
É sobejamente ...
0

ATA DA 25• SESSÃO, REALIZADA EM 27-3-91
(Publicada no DCN (Seção II), de 28-3-91)
Retificação
Na publicação feita no DCN (Seção II), de 28-3-91 na
página no 1269, 3ª coluna, no despacho do Projeto de Ler
do Senado n~ 41, de 1991, que institui o seguro especial obrigatório por danos causados ao meio ambiente,
Onde se lê:
(A Comissão de Assuntos Econó-.)
Leia-se:
(A Comissão de Assuntos Econômicos- decistio terminativa.)
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.----SENADO FEDERAL-----.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Pre•idente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 22, DE 1991
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, o limite da sua
dívida mobiliária, mediante emissão e colocação no mercado de Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ, destinadas ao giro de oitenta e quatro por cento
das 80.827.002 LFTRJ, vencíveis no segundo semestre de 1991.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É o Governo do Estado "(!õ Rio. de Janeiro autorizado a elevar o limite da sua dívida
mobiliária, definido no art. 3• da Resolução n• 58, de 1990, do Senado Federal, em percentual superior
ao estabelecido pelo inciso I do mencionado artigo.
Parágrafo único. A elevação-do limite da dívida mobílíária far-se-á pela emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- LFTRJ.
Art. 2• As condições financeiras da emissão da LFTRJ são as seguintes:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a
parcela de dezesseis por cento, consoante pactuado no Memorando de Entendimentos de 19 de abril
de 1991, firmado pelo referido Estado com: o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e com
o Banco Central do Brasil;
·
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.826 dias;
-e) valor nominal: Cr$ 1,00;
f) características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
01-07-91
01-08-91
01-09-91
01-10-91
01-11-91
01-12-91

Quantidade
13.574.000
13.574.000
13.574.001
13.574.001
13.574.000
12.957.000
80.827.002
Total ·······-····--·--·-·····································--············-··
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EXPEDffiNTE
CI!NTRO ORÁPICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso aob responsabilidade da Mesa do Senado Federal

PASSOS PÓRTO
Diretor-Geral do Senado Federal
AOACIBL·DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Adm.iniltrativo
LUIZCARLOS DE BASTOS
Dirctor ladustrial
FIDRIAN AUGUSTO COUIDIHO MADRUGA
Dirctor Adjunto .

ASSINATIJRAS
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g) previsão de colocação de vencimento dos títulos a serem emitidos:
Colocação

Vencimento

Titulo

Data-base

01-07-91
01-08-91
02-09-91
01-10-91
01-11-91
02-12-91

01-07-9601-08-%
01-09-96
01-10-96
01-11-%
oi-12-96

541826
541826
541826
541826
541826
541826

01-07-91
01-08-91
02-09-91
01-10c91
01-11-91
02-12-91

-

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n' 1.389, de 28 de novembro de 1988.
Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Ne 23, DE 1991

Rerratifica a Resolução u' 55, de 1989, do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' O art. 1' da Resolução n' 55, de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1' É a Companhia Energética de Minas Gerais- Cemig,·nos termos do
art. 52, incisos V e VIII da Constituição Federal, autorizada a contratar operação de crédito
externo, nas condições do convênio de pagamentos recíprocos da República Federativa do
Brasil e República da Argentina, com organismos financeiros argentinos, no valor de US$
130,000,000:00 (cento e trinta milhões de dólares norte-americanos), nos termos da abertura
de carta de crédito ou outro instrumento de pagamento, destinada a financiar os equipamentos
principais da Usina Hidrelétrica de Miranda, na região do Triângulo Mineiro, Estado de
Minas Gerais, a serem fornecidos pela empresa argentina Indústrias Metalúrgicas Pescarmona
-S.A.I.Y.F."
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de junho de 1991. - Senador· Mauro Benevides, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 24, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir e colocar no mercado
Letras Financeira do Teso"uro do Estado do Rio Grande do Sul - LFTRS, destinadas ao
giro de oitenta e quatro por cneto das 102.040.128 LFTRS com vencimento no segundo semestre
de 1991.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É o Governo do Estadoâo Rio Grande do Sul autorizado, nos termos do art. 8; da
Resolução n• 58, de 1990, do Senado Federal, a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Rio Grande do Sul-LFTRS, destinadas ao giro de oitenta e quatro por cento das 102.040.128
(cento e dois milhões, quarenta mil, cento e vinte e oito) LFTRS, com vencimento no segundo semestre
de 1991.
Art. 2• As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes.
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a ser~m subs~ituídos, deduzida a
parcela de dezesseis por cneto, consoante pactuado no Memorando de Entendimento firmado pelo refendo
Estado com o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e com o Banco Central do Brasil;
b) modalidade: nominativa-transferível;
_ .
c) rendimento: igual ao das Letras-Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.461 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00;
f) características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
01-08-91
15-08-91
01-11-91

Quantidade
30.424.097
20.490.120
21.169.104
15~11-91
29.956.807
Total .....................................................------···· ..... 102.040.128

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
Colocação
01-08-91
15-08-91
01-11-91
18-11-91

Vencimento
15-05~95-

15-0&:95
15-08;95
15~1F95

Titulo
531383
531461
531383
531461

Data-base
Oi-08-91
15-08-91
01-11-91
18-li-91

h) forma de colocação: atravéo de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Leis n•' 6.465 e 8.822, de 15 de dezembro de 1972 e 15 de fevereiro
de 1989, respectivamente; Decreto Estadual n• 33.668, de 18 de setembro de 1990.
Art. 3° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 25, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir e colocar no mercado Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais - LFTMG, destinadas ao giro de oitenta
e três por cento das 59.420.273 LFTMG, e dos 14.027.431.852 Bônus do Tesouro de Minas
Gerais - BTMG, com vencimento no segundo semestre de 1991.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É o Governo do Estado de Minas Genlis autorizado a emitir e colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais - LFTMG, destinadas ao giro de oitenta
e três por cento das 59.420.273 LFTMG e dos 14.d27.431.. 852 Bônus do Tesouro de Minas Gerais cóin
vencimento no segundo semestre de 1991. .
.
Art. 2• A autorização a que se refere o artigo anterior será realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a
parcela de dezessete por cento, consoante pactuado no Memorando de Entendimento de 2 de abril de
1991, firmado pelo referido Estado com o .Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e com o
Banco Central do Brasil;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.827 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1 ,00;
I) características dos títulos a serem substituídos:
-59.420-273 LFTMG: vencimento entre 1•17191 e 1'[12/91;
-14.027.'131.852 BTMG: vencimento entre 16/9/91 e 16/12/91;
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:
-colocação: 1917191 a 16/12/91;
-Vencimento: 19/7/96 a 15/12/96;
h) forma de colocação: '!través de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n' 9.589 de 9 de junho de 1988 e Decreto n' 29.200, de 19 de
janeiro de 1989.
Art. 3• O Senado Federal, durante os exercícios de 1991 a 1994, somente apreciará pedidos
de emissão de títulos do Governo do Estado de Minas Gerais relacionados à rolagem do estoque de
títulos representativos de sua dívida mobiliária e ao estab'elecido no art. 33 das Disposições Transitórias
da Constituição Federal.
Art. 4• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 106• SESSÃO, EM 29 DE JUNHO DE

da Justiça Federal de Primeiro Grau e dá outras providências.

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
-N• 168/91 (n• 317/91, na origem), restituindo autó-

-Projeto de Lei da Câmara n• 51/91 (n• 640/91, na
origem), que cria o Tribunal Regional do Trdbalho da
21• Região.
·
·
-Projeto de Decreto Legislativo n• 96/91 (n' 384/90,

1991

grafos de projeto de lei sancionado
1.2.2 - ofícios do Sr. 1• Secretário da Cárnara dos De·

na Câmara dos Peputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Organização de Radiodifusão Trevisan Ltda,
pulados
_ .. para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos de Pirassununga, Estado de São Paulo .
seguintes projetes:
,
__
. · '-Projeto de Decreto Legislativo n• 97/91 (n' 390/90,
-Projeto de Lei da Câmara dos n• 50/91 (n' 5.432190, õa Câmara dos DeputadOs), que aprova o ato que renova
na Casa de origem), que dispõe sobre a reestruturação a concessão de Rádio Doze de Maio Ltda, para explorar,
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sem direito, de exclusividade, serviço de radiodifusão sono~
ra em onda média na cidade de São Lourenço D'Oeste,
Estado de Santa Catarina.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 98/91 (n' 391/90,
na Câmara dos Deputados), _que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Clube de Canela Ltda, para explorar
serviço de radio~ifusão sonora na cidade de Canela, Estado
do Rio Grande do Sul.
-Projeto de Decreto Legislativo no 99191 (n' 392190,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que-outorga
permissão à Rádio Cultura de Guaíra Ltda, para explOrar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Guaíra, Estado
de São Paulo.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 100/91 (n'
396/90, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Divisa FM Stéreo de Ourinhos Ltda, para explorar serviç6 çle radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Ourinhos, Estado
de São Paulo.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 101/91 (n' 397/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Modelo FM lndaiatuba_Ltda~ para explorar serviço de radiodifusão em freqüência modulada
na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo.
1.2.3 - Comunicação da Presidência
-Prazo para tramitação e apresentação de emendas
aos Projetas de Decreto Legislativo n'' 96 a 101, de 1991,
lidos anteriormente.
1.2.4- Requerimentos
-N' 373191, de autoria do Senador Divaido Suruagy
e outros Senadores, solicitando a realização de sessão conjunta destinada à comemoração do primeiro centenário
da morte de Dom Pedro II, a realizar-se no dia 5 de dezembro do corrente ano.
-No 374191, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n9 35/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Soda[ e dá outras providências.
- N9 375/91, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n"' 34/91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências.
1.2.5- Comunícações
-Do Senador Hugo Napoleão, que se ausentará do
Pafs no período de 5 a 26 de julho de 1991.
-Do Senador Jutahy Magalhães, que se ausentará
do País, por um perfodo de 7 dias, no mês de julho do
corrente ano.
1.2.6- Comunicações da Presidência
-Recebimento da Mensagem n' 169191 (n' 327191,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República,
solicita autorização para que a Em_presa Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, possa coritralar operação de crédito externo no valor de cem milhões de dólares
norte-americanos, junto ao BariCO Mundial, para 6S fins
q~-~~~

.

-Recebimento do Ofício n' S/32191 (n' 273191, na
origem), do Governo do Estado do Ceará, solicitando a
retificação da Resolução n 9 8, de 1991.
-Referente à eleição pelo Senado Federal e pela
Câmara dos Deputados da Comissão Representativa do
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Congresso Nacional que atuará durante o período de recesso do mês de julho próximo.
_
-Designação da Comissão para emitir parecer sobre
a Proposta de Emenda à Çonsti~uiçªo n~ 13/91, que altera
o §5o do artigo 14 da Constituição Federal.
1.2. 7- Discursos do Expediente
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Regozijo com
a abertura ao diálogo, pelo MiniStrO da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Sécrates da Costa Monteiro, sobre
a Embraer.
SENADOR MAURÍCIO CORRÊA __:_ Inveracidade~
de notícia veiculada peloS jornais --0 Globo e_ O Estado
de S~ Paulo sobi:-e extensão aos Srs. Senadores d_os efeitos
jurídicos da Medlda ProviSória- no 296.
SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA- Congratulando-se com o Presidente da República pelo teor da Medida Provisória n~ 297, que permite a quitação de dívidas
_junto a únião, Estados e Municípios com cruzados novos,
ressaltando a morosidade da Câmara para apreciar projeto
de sua autoria com igual objetivo.
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, como Líder- Análise da situação geral do País, focalizando os trabalhos do Legislativo, a importância da abertura do Brasil para a América Latina com o Acordo do
Mercado Comum do Cone Sul e a necessidade do diálogo
supra partidário objetivando soluções para um Brasil melhor.
1.2.8- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, às
16 horas, com Ordem do Dia que designa.
1.2.9- Discursos do Expediente (conUn_uação)
SENADOR ESPERIDIÃO AMIN - Recomendando ca~te_la na apreciaçãO do projeto de lei eleitoral, aprovado pela Câmara dos Deputados, especialmente quanto
à introdução do inciso III, do art. 36
O SR. PRESIDENTE -Esclarecimentos ao assunto
tratado pelo Senador Maqrício Corrêa,~na presente sessão.
SENADOR MAURICIO CORREA -Aduzindo novas Considerações ao assunto objêtO ao- pronunciamento
de S. Ex~ na presente sessão.
1.2.10- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n9 255/91, de autoria
do Senador Mareio Lacerda, que dá nova redação ao art.
I' da Lei n' 4.728, de 14 de julho de 1965, e dá outras
providências.
_ _
-Projeto de Lei do Senado n' 256/91, de autoria
do Senador Mareio Lacerda, que declara o Pantanal Matogrossense área reservada para os fliis-e usos que esPecifica
e dá outras providências.
1.2.11- Comunicação da P_residência
-Deferimento, ad referendum da Comissão Dirêto- ·
ra, dos Requerimentos n'' 320,321, 323a 328191, do Senador Eduardo Supiicy; 329191, do Senador Jutaby Magalhães; 335/91, do Senador Moisés Abrão; 336 e 337!91,
do Senador Eduardo Supiicy; 341191, do Senador Jutahy ·
Magalhães; 364191, do Senador João Rocha; e 366191, do
Senador Levy Dias.
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L3-0RDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n' 49/91 (n' 1.261191,
na Casa de origem), que prorroga o prazo a ·que se refere
o art. 1" das Leis n' 8.056, de 28 de junho de 1990 e n'
8.127, de 20 de dezembro de 1990. Aprovado, após parecer
favorável da comissão competente, apóS-usarem da palavra

os Srs. Nelson Carneiro e Jutahy Magalhães, tendo feito
declaração de voto o Sr. Josaphat Marinho. A sanção.
1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Projeto de Lei da Câmara n• 35/91, em regime de
urgência, nos termos_ do Requerimento no? 374/91, lido no

Expediente. Aprovado, após parecer da corniss_ão cgmpetente, tendo usado da palavra os Srs. Jutal)y Magalhães,
AmirLando, Maurício Corrêa, Nelson Carneiro, Fernando
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-Projeto de Lei da Câmara n• 52/91 (n• 912/91, na
Casa de origem), que dispõe sobre as locações dos imóvei~
urbanos e os procedimentos a elas pertinentes.
-Substitutivo da Câmara dos Deputados_ ao Projeto
de Lei do Senado n' 82/91 (n' 1.050191, na Câmara dos
Deputados), que estabelece normas para a realização das
eleições municipais de 3 de outubro de 1992 e dá outra,:s
providências.
2.2.2- Comunicação da Presidência
-Prazo para tramitação e apresentação de emendas
ao Projeto de Lei da Câmara no 52/91, lido anteriormente.
2.2.3- Leitura de projeto
· -Projeto de Lei do Senado n' 257/91, de autoria
do Senador Maurício Corrêa e outros Senadores, que dispõe sobre contribuição para a Seguridade Social relativa
à COmerCialização da produção rural.

Henrique Cardoso, Humberto Lucena e Marco Maciel,
e feito declaração de voto os Srs. Nelson Carneiro· e Josaphat Marinho. À sançao.
-Projeto de Lei da Câmara no? 34/91, em regime de
2.2.4- Requerimentos
urgência, nos termos do Requerimento noJ75/91, lido no
- N• 376/91, de urgência para o Projeto de Lei da
Expediente. Aprovado, com r~tificação da Câmara dos De- Câmara n' 51/91 (n' 640/91, na Casa de origem ); que cria
putados, após parecer da comissão competente, tendo usa- o Tribunal Regional da 21' Região.
· -·
do da palavra os Srs. Nelson Carneiro e Aluizio Bezerra,
-N• 377/91, deJJrgência para a Mensagem n• 167/91,
tendo feito declaração de voto o Sr. Josaphat Marinho. que autoriza a Embraer e o BanCO do Brasil a co~tratar
À sanção.
-operação de crédito externo no valor de quatrocen~os e
-Requerimento n' 373/91, lido no Expediente da pre- sete milhões de dólares.
-sente sessão. Aprovado.
2.2.5 -- -Comunicação
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
Do Senador Amir Lando, que se aus~ntará no País
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Atualidade no período de 15 de julho a 10 de agosto de 1991.
da Encíclica Rerum Novarum.
2.3- ORDEM DO DIA
SENADOR MÁRCIO LACERDA - Processo de
-Requerimento no 342/91, de ~utoria óo_-Senador
privatização das empresas públicas.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Considerações FranciscO Rollemberg, solicitando a retírada em carãter
quanto ao futuro d_o Brasil e da AmériC:i Latina, cujas definitivo do Projeto de Lei do Senado ~" 199/91, que
toma obrigatória a publicação mensal. pelo Denatran. no
crises afetam o processo de democratiz~ç~o._
SENADOR_ODACIR SOARES- Relatóiió das Ati· DOU, da relação de veículos furtados e ~e ve_ículos apreenvidades da Comi~sáo Espédal de FiscaliZãÇão e Controle didos. Aprovado.
da Previdência Social, presidida pelo Ministro da lnfra·Es·
2.3.1-- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
trutura, João Santana.
-Projeto de Lei da Câmara n" 5!191, em regime de
SENADOR MARCO MACIEL- Desigualdades en· urgência, nos termos do Requerimento n~ 376/9L lido no
tre as macrorregiues brasileiras. Ação governamental no Expediente da presente, sessão. Aprovado após parecer da
sentido de buscar o equilíbrio regional, direcionando recur- comissão competente. A sanção.
sos para uma justa distribuição do crescimento econômico
-Mensagem _n~ 167/91, em regimé" de urgência nos
e social.
termos do Reque-rimento n9 377/91, lido no Expediente
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA -"Dia Mun- da presente sessão. Aprovado com emenda nos termos do
dial de Combate ao Fumo". Preocupa-ção contos efeitos Projeto de Resolução n-o 49/91, após pareceres das comisnocivos da poluição ambiental em relação aos não-fuman- sões competentes, tendo usado da palavra os Srs. Jutahy
tes.
Magalhães. Mansueto de Lavo.r_, _MauríCio Corrêa, Hugo
1.3.3 - ComJJnicação da Presidência
Napoleão, Aluízio Bezena, Coutinho Jqr_ge, Nelson CarConvocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje m~iro, Fernando Henrique Cardoso, Pedro Simon, Mário
às 17 horas, com Ordem do Dia que designa.
Covas, Amir Lando, Coutinho Jorge, Josaphat Marinho,
'Marco Maciel e Humberto Lucena. À Comissão Ditetora
1.4- ENCERRAMENTQ
2- ATA DA 107• SESSÃO, EM 29 DE JUNHO DE ' para redação final.
Redaçáo final do Projeto de Resolução n° 49/91. Apro1991
vada. À promulgação.
·
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.3.2- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão-extraordinária, a realizar-se
2. 2.1 - Ofícios do Sr. 1' Secretário da Câmara dos
hoje às 19 horas e 35 minutos, corri Ordem do Dia que
Deputados
- -Encaminhando à revisão do Senado autógrafos das designa.
2.4- ENCERRAMENTO
seguintes matérias:
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3- ATA DA 108• SESSÃO, EM 29 DE J(JNHO DE

1991
3.1-ABERTURA
3.2-EXPEDIENTE
3.2.1- Requerimentos
- N~ 378/91, de autoria do Senador Pedro Simon,
solicitando do Sr. Minístro da Economia, Fazenda e PJaneR
jamento, Secretaria da Fazenda Nacional e Banco Central
do Brasil, informações que· menciona.
- N• 379/91, de autoria do Senador Pedro Simon,
solicitando do Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, Secretaria da Fazenda Nacional, informações que
menciona.
-N• 380/91, de urgência para o Ofício -,,-S/3ll9!,
relativo a pleito do Governo do Estado da Paraíba.
-N• 381191, de urgência para a Mensagem n• f69/91,
relativa a pleito das Centrais Elétricas Brasileínis S/A ELETROBRÁS:
__

3.3 ~ORDEM DO DIA
Requerimento no 345/91, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição nos Anais do Senado Federal, do
artigo "Perenidade do nos-so destino", de autoria do Acadêmico Austregésilo de Athayde, pubHcado na edição de
27 de junho de 1991, do "Correio Braziliense". Aprovado.
3:3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Ofício n9 S/31/91, em regime de Urgência, nos termos do Requerimento n9 380/91, lido no Expediente da
presente sessão. Aprovado, nos termos do Projeto de Resolução n9 50/91, após parecer da comissão ·compe.rente. À
Comissão Diretora para redação final.
- Red~ção final do Projeto de Resolução n' 50/91.
Aprovada. A promulgação.
-Mensagem n" 169/91, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n" 381191, lido no_Expediente
da presente sessão. Aprovado, nos termos do Projeto de
~esolução n951/91, após parecer da comissão competente.
A Comissao Dii":!ora· para redação final.
- Red~ção final do Projeto de Resolução n• 51/91.
Aprovada. A promulgação.

3.3.2 --Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 19 horas e 40 minutos, com Ordem do Día que
designa.
3.4- ENCERRAMENTO
4- ATA DA 109• SESSÃO, EM 29 DE JUNHO DE
1991
4.1-ABERTURA
4.2- EXPEDIENTE
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4.2.1 - Requedmeittos
- N• 381-A, de 1991, de autoria do Senador Ney Maninhão, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado,
do editorial intitulado "Missão cumprida", publicado no
Correio Braziliense, edição de 29 de junho de 1991.
- N9 382/91, de urgência para o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n9 82/91,
que estabelece normas para a realização das eleições municipais de 3 de outubro de _1992, e dá outras providências.
4.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n9 319/91, de autoria do Senador Esperidião Amin, solicitando, a transcrição nos Anais do Senado, da matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo, de
26 de maio último, sob o título "Moscou enviava 80%
dos recursos do PCB". Votação adiada para sessão do dia
29-8-91, nos termos do Requerimento n• 383/91.
4.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
-Substitutivo da-Câmara dos Deputados ao ProjetO
de Lei do Senado n9 82191, em regime de urgência, nos
termos do Requerimento n' 382, de 1991, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado o Substitutivo, Com
destaques, após parecer da comissão competente, tendo
üsada da palavra os-srs. Maurício Corrêa, Amir Lando
e Ney Maranhão. À Comissão Diretora pai'a a redação
finaL
- Redação final do Projeto de Lei do Senado o n'
82/91, em regime de urgência. Aprovada, .com declaração.
de voto do Sr. Nelson Carneiro. À sanção.
4.3.2- Discurso após a Ordem do Dia
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- 0 sistema
de ensino em seus diversos níveis.
4.3.3 - Comunicações da Presidência
--Término do prazo, sem que tenha sido interposto
recurso no sentido de inclusão em Ordem do Dia do Projeto
de Lei do Senado n9 177/89, que acrescenta parágrafo único
ao art. 399 da Lei n• 3.071, de 1• de janeiro de 1916 Código
Civil, apreciado conclusivam~nte pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A Câmara dos Deputados.
4.3.4 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

4.4- ENCERRAMENTO
5 - Discurso pronunciado em sessão anterior
Do Sr. Mário Covas, proferido na sessão de 19-5-91.
6- ATA DE COMISSÃO
7- COMISSÃO DIRETORA
8- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 1069 Sessão, em 29 de junho de 1991
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Dirceu Carneiro
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTENTES OS
SRS. SENADORES:
Affonso Camargo- AleX:indre Costi-....:....; ÃiUizio Bezerra
- Amir Lando - Antonio Mariz - B~ni V eras -Carlos
Patrocínio - César Dias -Chagas Rodrigues --Coutin-ho
Jorge- Dario Pereira.:_ Dircêti Craneirci- Divaldo Sur~agy
-Eduardo Suplicy- Esperldião Amin- Epitácio Cafeteira
- Fernando Henrique Cardoso - Fraric_isco_ Ro!J_emQerg Garibaldi Alves - Getsón Camata - Guilherme- P3.1ineira
-Hugo Napoleão -Humberto_ Lucena- Hydekel Freitas
-João Calmon- João França- João Rocha- Josaphat
Marinho -José Fogaça - José Paulo Bisol - José Rich~
-José Sarney - Júlio Campos - Júnia Marise -:- Jutahy
Magalhães - Levy DiaS -: Louremberg Nunes Rocha Lo_urival Baptista - Lucídio Portella - Magno -Bacelar Márcio Lacerda- Marco Maciel- Mário CO-vas- Maurício
Coi:rêa- Mauro Benevides---:- Meira Filho- Nabor Júnior
-Nelson CarneirÕ- Nelson Wedekin -~Ney M8.ranliãó
- Odacir Soares - Oziel Carneiro - Pedro Simon - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Vallnir t::ampelo -Wilson
Martins.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSos trabalhos.
O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do Expediente.
..
É lido o seguinte

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

N' !68/91 (n' 317/91, na origem), de 27 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n' 30, de 1991 (n' 588191,
na Casa de origem), que disciplina a transação nas causas
de interesse da União, suas autarquias, fundações e empresas
públicas federais; dispõe sobre a intervenção da União Federal
nas causas em que figurarem- como autores ou réus entes
da administração indireta; regula os pagamentos devidos pela

Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária; revoga
a Lei n' 6.825, de 22 de setembro de 1980, e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei nÇ> 8.197, de 27 de
junho de 1991.)

OFfCIOS
DO SR. 1' SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 50, DE !99!
(N' 5.432/90, na Casa de origem)
(Do Tribunal Superior de Justiça)
Dispõe sobre a reestruturação- da Justiça Federal de
Primeiro Grau e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. lf' Ficam criados, nos Quadros de Juízes Federais
Substitutos da Justiça Federal de Primeiro Grau, 186 (cento
e oitenta e seis) cargos, assim distribuídos: I - 5ª-(cinqúenta e oito) para a I• Região;·
II-35 (trinta e cinco) pára à 2• Região;
III - 35 (trinta e cinco) para a 3• Região;
IV- 31 (trinta e um) para a 4• Região; e
V- 27 (vinte e sete) para a 5' Região.
Parágrafo único. Cabe a cada Tribunal Regional Fede·
ral proceder à redistribuição dos cargos, de modo que,- em
cada vara, haja um cargo de Juiz Federal e um de Juiz Federal
Substituto.
Art. 2' O provimento dos cargos de Juiz Federal Substituto dar-se-á mediante concurso público de provas e títulos
o_rganizado pelos Tribunais Regiõrülis-Federais, observado o
disposto no art. 93, inciso I, da Constituição Federal e na
forma estabelecida em seus regimentos internos.
Art. 3" As despesas dec_orrentes da execução desta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas à
Justiça Federal de Primeiro "Grau. Art. 4<;> Esta Lei entra erri vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.
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QUtJlRO DE, JUÍ 7..F.S FEDERAIS
r---

..-

St!f;,Olll)

Jud.

-· ..

-·.

( *) - Lei 7.178 - BJ...itorizou o desmeqbrarOOnto das Varas, o qual

pelos Provimentos 264, 293

e 296/CJi,

proc:'erte~.l"·Se

(H) - Art. 28 das Dispci!'liçõe~- Constitucionais 'r~ltÓria";;, autorlzt~u

desmerrbramento das Varas cexrt_ Juizes· Auxiliares.

Mensagem n' 1/90-STJ
Brasília,, 28 de junho de 1990
A Sua Excelência o Senhor
Deputado António Paes de Andrade
DignísSúno Presidente da Câmara dos De-putados
Brasília- DF
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação dos
ilustres membros das Casas do CongreSso Nacional o incluso

o

.'

anteProjeto de lei, disPondo sobre sobre .a reest;rutur~çã~ da
Justiça Federal de Primeiro Gr-au, ácompanhado da justífiCatiVa em anex6, tendo em vista_ o disposto no art. 96, II,
alínea b, da Constituição e a manifestação do }>lenário do
Superior Tribunal de Justiça.
·
Valho-me do ensejo para reafirmar a Vossa E;:.xcelê!lcia
os protestos de elevada estima e distinta consideração. Ministro Washington Bolivar de Brito, Presidente do Superior
Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça FederaL
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 651, DE 1991
640/91, na. Casa de origem
Do Tribunal Superior do Trabalho
Cria 0 Tribunal Regional do Trabalho da
(N9

o território da 21' Região, poderão optar por sua permanência,

· no Qtia:dro da 13• Região.
§ 19 A opção prevista neste artigo será manífestada por
21 ~ Região. escfito, dentro de trinta dias, contados da publicação desta

0 Congresso Nacional decreta:
_ _ _
Art. 1\' Fica criado o Tribunal Regional do Trabalho
da 2P Região, que terá sede em Natal- RN, com jurisdição
em todo 0 território do Estado do Rio Grande do Norte.
Art. z~ 0 Tribunal Regional do Trabalho da 21~ Região
será composto de oito juízes, com vencimentos e vantagens
previstos na legis.lação em vigor, sendo dois Togados, de investidura vitalícia, e dois Classistas, de investidura temporária,
representantes dos empregadores e dos empregado.s.

lei, ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 13•
Região e terá caráter irretratável.
9
§ 2 Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas que
optarem pela 13~ Região permanecerão servindo na Regíão
desmembrada, garantidos os seus direitos à remoção e prdfuoção, à medida que ocorrerem vagas no Quadro da 13~ Região,
observados os critérios legais de preenchimento. Até a instalação oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 21• Região
é permitida a permuta com Juiz Presidente de Junta em exercício no Estado da Paraíba.
sista.Parágrafo único~ Haverá Um suplente para cada JUiz Clas§ 39 Os Juízes do Trabalho substitutos da 13~ Região,
Art. 39 Os Juízes Togados serãO nomeados pelo Presi- no prazo de trinta dias contados da publicação desta lei, poderão optar por ingressar no QUadro de Juízes do Trabalho
dente da República;sendo:
I_ quatro dentre Juízes do Trabalho Presidentes de Jun- Substitutos da 21~ Região, ocupando as vagas criadas nq art.
~13 desta lei.
tas de Conciliação e Julgamento em exercício na atual jurisdi§ 4~ Na hipótese de ocorrência .de ~aga de Juiz Presição da 13~ Região, pdr antigüidade e por merecimento, alternadamente.
,
.dente deJ:unta, na _Re_gião desmembrada, no período comII- um dentre integrantes do Ministério Público do Tra- preendido entre a vigéncia desta lei e a instalaÇão do novo
·
Tribunal, o preenchimento será feito mediante Promoção de
balho, com mais de dez anos de carreira;
III -um dentre advogados de notório saber jurídico e Juiz do Trabalho Substituto que integre os Quadros da 13•
de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade e âa 21 ~ Re"giões, obServada a legislação em vigál-.
_profissionaL
Àrt. 6• O Tribunal Regional do Trabalho da 21' Região·
§ 19 0 Tribunal Regional do Trabalho da 13_' Região ·terá a mesma competência atribuída aos Tribunais do Trabaao elaborar a lista tríplice, visando ao preenchimento. por lho pela legislação em vigor.
merecimento, de vaga de Juiz Togado .reservada a magistrado
Art. 79 Todos os Juízes Togados e Classistas e respecde carreira. que será encaminhaQa ao J?o_Qer_Executivo,~ obser- tiVos-·supientes, tomarão posse conjuntamente, independenvará a exigência do- exercfcio da Presidênci_a de Junta por temente da data da nomeação, perante ó MiriisfrO Presidente
dois anos e estarem os candidatos na primeira (iuiiita p"arte do Irib_unal _Superi9r do Trabalho em sessão pn:paratória
da lista de antigüidade. Sendo irislltiéiei:tte o Oúffiero de-Júízes de instalação do nov.o Tribunal a se realizar na sede da Corte
nestas condições para elaboração de lista tríplice completa, Regional, no dia aQ.terior à data de_signada para instalação
aos lugares remanescentes concorrerão os demais Juízes P.resi- oficial.do. Tribunal R~gional do Trabalho da 21~ Região.
dentes de Juntas.
§ 19 Após a posse conjunta a que se refere o caput
§ 29 A- lista sêxtupla reservada a advogado militante deste artigo, na meSma sessão preparatória de instalação os
será elaborada pelq órgão de representação da classe no Esta~ Juízes integrantes do TribunarRegional do Trabalho da 21 ~
do respectivo, na forma do ar't. 94 da ConstitUíção Federal.
Região elegerão, em escrutínio secreto, sob a presidência do
§ 39 A lista .sêxtupla correspondente ao Ministério Pú- Ministro do Tribunal Superior do Trabalho os Juízes Presiblico do Trabalho será elaborada sob a responsabilidade do dente e Vice-Presidente da Corte para o primeiro biênío,
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho a ela concorrendo . observadas as recomendações da Lei Orgânica da Magistraintegrantes do Ministé-rio Público do Trabalho de todo o País. tura Nacional ou do· Estatuto da Magistratura a que se refere
§ 4!> Ao Tribunal Regional do Trabalho da-13' Região 0 art. 93 da ConstitUição Federal.
compete a elaboração das listas tríplices correspon-dentes às
§ 29 Na impossibilidade de algum dos Juízes tomar posvagas reservadas ao Ministério Público do Trabal~o e adv9- se na data prevista, terá 0 prazo de trinta dias, prorrogável
. . por mais trinta para fazê~ lo, sob pena de perda do direito.
gado militante.
Art. 49 Os Juízes Classistas sefão nom.·e:rdos pel<? Presi§ 39 A sessão preparatória e a sessão solene de instadente da República, na forma prevista no art. 684 da Consoli- lação serão realizadas com a presença dos Juízes que tomarem
dação das Leis do Trabalho e inciso III do parágrafo único posse no dia designado. Ausente o Juiz Classísta titular o
do art. 115 da ConstitUição-Federal, dentre nomes constantes respectivo suplente assumirá o lugar.
de listas tríplices organizadas pelas diretorias das Federações
§ 49 Na sessão de instalação d_o Tribunal Regional do
e dos Sindicatos, inorganizados em Federações, com base ter- Trabalho o Ministrei Presidente do Tribunal Superior do Traritorial no Estado do Rio Gr3nde do Norte.
balho empossará os Juízes eleitos Presidente e Vice-PreSidente
Parágrafo único. O Presidente do Tribunal Regional do da Corte.
Trabalho da 13• Região, dentro de dez dias, contados da publiArt. 89 O novo Tribunal aprovará o respectivo Regicação desta lei convocará, por edital, as entidades sindicais menta Interno dentiO de trinta dias contados da data de _s_u_a
mencionadas neste artigo, para que apresentem, no prazo instalação.
§ 1!> Publicado o Regimento Interná nos trinta dias subde trinta dias, listas tríplices, que serão encatriinhadas pelo
seqüentes é assegurado aos Juízes Togados dos dois Tribunais
Tribunal Superior do Trabalho ao Poder Executivo.
Art. 5~> Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas Regionais de que trata esta lei, oriundos da mesma categoria,
,que tenham, na data da publicação desta lei, jurisdição sobre permutarem entre si, desde que o requerimento conjunto seja
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apresentado em ambas as Cortes dentro do prazo acima refew
rido.
_
__ ___
__
§ 2'' A permuta só terá eficácia se homologadas pelo
Pleno dos dois Tribunais Regionais, dcv~ndo as:: Certidões·
das resoluções Administrativas serem remetidas ao Tribunal
Superior do Trabalho para fins de registro. Hon16iogada" a'
permuta esta terá caráter irn:;trat4vel.
§ 3·' A antigüidade do Juiz na composição doiTiliiliiãl
que viera a integrar, na forma previstà no·§ 1'·' deste artigo,
será definída pelo Regimento' fnterno. - ·
-~ ~-

Junno de 1991

Permanente de Pessoal da Secret~ria_ do_ Tribu,nal_ R~_gipn;il
do Trabalho da 21~ R~gião, com vencimentos e vantagens
fixados pela l.egislação em vigor, oito cargos de Juiz do Traba- lho _$~bstituto~ oscçargos ·em Cofuissão constantes dQ Anexo
I, os cafgõS _efetivOs-- cOOstan.têS.. dO Anexo II e a Tabela de
. o-ràtificaçilo de Represfmtação de Gabinete, i_ntegracta. por
. funÇõ~s -d.e Chefi~ e A~sist~ncia, ~<jn~t~~tes do .:'-nexo II_I
desta lei.

§ 1" Os cargos e as funções constantes, respectiV~u:nen
te, dos Anexos I e III desta lei serão providos após-a instalação
Art. 9" Até a data de instalação do TribunalRédional' 'do l}ibunal Regional do Trabalho da 21~ RegfãO;éórii--Selledo Trabalho da 21" Região; fica mantida a atual competência · em · Natal,no Estado do Rio Gfande do 'Norte; O.Os-~terril'os
do Tribunal Regional do Trabalho da 13• Região.
da legislação em vigor:
·
'
r : • · ; r ( ,. ç
§ I•' Instalado o Tribunal Regional do Trabalho da 21' '
'§ 2~ ' Os valores das funções da Tabela de .Gratifjcaç3o
Região, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da ·de Representagão de Gabinete {)o Tribunal RegionStt do,J"fa13~ Região rerneter-lhe-á todos os processos oriu-ndos do terríbalho da 21• Região são idênticos aOs da m.e:smq. Tabela çl.o
tório sub jurisdiçãO dÕ nóvõ.Tribunal, que não tenfiam -rece- Tribunal Superior do Trabalho.
·
bido "visto" do relator:
§ 3" Ato interno do Tribunal Regional do Trabalho da
§ 2"' Os prótessos- quêjá tenham' recebido "vis,o" do
relator serão julgados pelo Tribunal Regional do cTrabalho. 21~ Região estabelecerá as atribuições das funções con.$t~ntes
do Anexo III desta lei.
•
da 13' Reliião.
·
§ 3~ A competência para o julgamento das ações resçiArt. 13.' b Tribunal Regional do Trabalho da 21 ~ Resórias pertiilentCs a litígíos o'di.J.ndos do E_stado ôo Rio _Gtc{hde
gÜio, dentro do Prazo de noventã. dias, contados da instalação,
do Norte decididos pelo Tribunal RegiOilal do- Trabalho da
abrirlfconcurSo }Jú5Iico de provas e títulos para preenchimento13• Região con trânsito em julgado será do Tribuna!Regional das vagas de Juiz do Trabalho Substituto, depois de satisfeito
do Trabalho da 21~ Região-, salvo as de competência do Tribuw o disposto no art. Y desta lei.
'
Art. 14. Os serVidores atualmente lotados naS Ju~(as_
nal Superior do Trabalho.
Art. 10. As Juntas de Cori.Ciliação e Julgamento sedia- de Conciliação e Julgamento, com juriSdição no teriitót;lo-:
das no 'Estadó d-o RiO 'drâilde do NOife~ fica_m_jfanfeiidlrs=;~ aa 21' Região da Justiça do Trab~lho, Poderão -pet-rriárte'cê_r
com os respectivos servidores e- acervp material~para o Tribu- nO Quadro de Pessoal da 13• R6gião, mediante_opção escrita
nal Regional do Trabalho da 21~ Região, seiTI,prejti~~o d9~, ~_ir,retr~tável, m3:nifestada ao Presidente do TribunalrespecdireítOs -adquiridos e respeitadas as situações pessoais de Jufzes
tl\I'Q~_dentro do prazo de trinta dias, contados da Pllblicação
de Carreira, Juízes Classistas e servidores..
_ . -· -· _ ~ .. _.desta leL _
§ 1" OS cargos existentes na lotação do Tribunal,regioArt. 15. Compete ao Tribunal Superiof do Trabalho,
nal do Trabalho da 1.3~ Região, a que se. refere· este .artigo: · · il:lediante Ato do Presidente, tomar as medidas de natu_reza
ficam transferidos para o Tribunal Regional do Trabalho da administrativa para instalação é furiciorlameritb_d_o Tribunal
21' Região..
·
•
. . ,.
Regional do Trabalho da 21' Regiãq. · · · · · ·
§ 29 Os J ufzes dÇ Carreira, Juízes Cla~istti~ e s~_~iQores ._
_A'ft. 16. As despesas iniciais de organização~- instalação
transferidos na forma 4este artigo continua.rão fi perceb~r venw. e funciO-nainerito -do Tribunal Regional dõ. ·'Jràb_alho da_ 21~
cimentos e vantagens pelo Tribunal Regional do Tn;1.balho Reglãõ;-co'frerãó à córita doS fecili'sos Orç-aine'ntári9s já Consig- ~
da 13~ Região, até que o orçamento consigne, ao Tr'ibunal -~ados ao Tribunal Superior do Tril.balho, pela Lei n\> 8.175,
criadoporestaleiosrecursosne~ssáfios,ao-respectivópagade 31 de janeiro· d-e 1991, Program~ de Trabalho
mento.
02.004.0013.5461- Instalação de Tribu_nais Regionais do Trabalho.
§ 3~ A investidu.ra no Quadro Permanente de P,essoal
da Secretariá do Tribunal Regional do Trabalho da 21 • Região
Art. 17. Não poderão ser nome~dos·, a clu"ãlquer títulodepende de aprovação em concurso )?úÇlico de provas ou para funções de gabinete, cafgo-s ·em c-orriiSs"ão ou funções
de provas e títulos ressalvadas as nomeações para cargo em. gra~ificadas da adminíSüação do TnPUiiãi, Pa'reiltes consancomissão declarado em lei de livre nomea9ão e ex:onet~ção.
güíneO ou afins, até o teréeíró grau,_cõnjuge-.-e ·cárilpafiheiro,
Art. 11. Ficam criados no Quadro de Pesso.al do Tribu· de Juíz(!S ou aposentados h_á_menos __ d~- cinco anos, eXCetõ
nal Regional do Trabalho da 21~ Região, Com retribUição pecuw oS_ífltegranteS do Q~a~-~o Furtc_io·nal, mediante concUtSCi pú- - ~-niária prevista na legislação em vigor. duas funç~es de Juiz blico.
Classista e seis de Juiz Togado.
Art. 18. Esta h:d eiltra ein vigor na da_ta de sua publiArt. 12. Além dos_ cargos e furições transferiaas ou cria- cação.
dos na forma do art. 11 de::;ta lei fícani. 'criados, no Quadi.-o .
Art. 19. Revogam~se as disposições e~ cOitt~ár-~~-----
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Oireç.ao •

.'\:.o-

•••.ao&-.-nl.o

...... -...

D!:NOMUIAÇJ.O

IIOKERO

e.t.tU'O

•• secretaria

01

Diretor-Ceral

01

Secretário-Geral da Presidência

210 • DAS-101.6

21• .. DAS-101,6

~J.T-

-

01

Secretário do Tribunal Pleno

:.1• .. .-:....;-100

01

Diretor da Secretaria Administrativa

01

Diretor da Secretaria Judiciária

...

Diretor da Serviço

Acaaasor de Juiz

••

Aaaaaaor

01

Sacrat..:rio 4a

Sus.oeriorca

cO..i:,, -

08

~

TRT-

.......

Dach11ral -Direito

....

...
...

.. DAS-102,5

210

... 2U - DAB-102.5

ftT•

Cor:ngado~ia

....shu:uJI
r:

VliLCII

- DJ.B•lOl.S

' '

.

~ ....

TO'l'AL

uo=Wo

"""""""'

1.373.872,52
1.171.418,02

08
06

10.990.980~16
7. 028. 508~ 12

o.o.s-6

69{.530;67

02

1.389.061.34

DAS-<
""""'

663.180.61
636.178,39

l5

08

9.94.7.709,15
5.089.427,12

06- nb."'CO ..:nJOIC:URl:O
07- 1J.!X.Il.LI.R .JI.DICI.ÁRIO

NS-10
NI-24

Oi- JQ.."Vtl:: OE: SEnJR),.'ÇII. JOOicDRIA

NI-24
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194.628,15
194.628,15
194.628,15
97.122,.&8
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103.643,87
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- ClU'tD5" [!<

!R!-"D.!YZ-6

"EN SAL

lij3![g~

.01- JUIZ 00 '!R~
Ol- .JUIZ 9..1SSTI"l\."I'O
11

:
:
:
:
l
-i
TRT•

TU- 21• .. DAS-101.5

210 .. DAB-102.5

D!:IIOK!HAÇl'.O
1

CÓDIGO

- OfP2S m crruss,,,)
03- o~ GrnAt. E S<r. cnv.t. ~ PRtSI:I:llN::L\
0.- ~IO 00 Pf.D,Q, DIRI."l'CruS DE: ~IA·
(02), ~ M ~ (03}, ASSESs:RES OE: JUIZ COO) e SEC. n\ CXJW:'COXIU.A
(Ol)

05- DtREial DE SDWit;O

m -

cyn:lS

oo ctwm ~

0')-o ~
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12-AATtna:s

lt\-<17

13.'! c:cMrJ.OCa
14- KDlOO
70'!'.1.1S

IL-.1 I

265.296,87

IIS-05

265.296,87

-

-

.
.....

8.703.735,60
7.785.126,00
1.751.653,35
5.644.216,35
194.244,96
461.993,00
310.931,61

02

795.890,61
530.593,74
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fi0.62t ..on.,.U

28
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02
04
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~

GRUl'O

_:•,...~~ivid•cS•a

N•

<1•'

o)•

tiÜ

p~~TE DE, Pl:SSOAL DA SttRrrAIUÁ DO TRiâiUNAL R~lONAL DO THA.U.U.UO DA, 21• Mt:G.lAO
<E111ta.do d o R10 Gr4nde ·do Horto I
CATI::GORIAS

de Apoio .Judi-

TécniCo

FUNCIONAIS

~udiciArio

ci4rio - cÓdigo TRT- 21•-

..

MÓH.l:ltOS

CÓVlGO

Auxili4r Judiciário

Agente de Segurança Judiciária

Atanaante Judici.rio

Outra• Atividade• da Níval Superior - CÓdigo
'!I:T' - 21• - 115-900

-

Médico

Odontólogo

07

••
15

30

02

01

~ ltEF.I!:R~NClAS

TRT-2li-AJ•021

A

CNÍvol Suporior)

•l!:•poc1a1

A.l-020

O!icial do 3u•tiça Avaliador

CLASSES

TRT-21•-AJ-022
(Nível superior)
TRT•21•-AJ-023
(Nível lntanaediário)
TRT-21•-A.J-02,
{Nível lntarma•
diódo}
TRT-~1•-AJ-025

(Nível lntoraadiário}
1'RT•21•-NS-!i01
{NÍVel superior~

'l'll'l'-21•-NS-909
(B{val Superior)

•

NS-15
WS-10
NS-16 a HS-2.1
MS•22 a NS-25

•

NS-10
IIS-15
NS-21
NS-16
Especial IIS-22 a NS-25
A
NX-:U. a KI-27
A

B

•

B

Nl '28 • Jll-31

E•pecid XI-32 a Hl-35
A
•t-24 • 111-27
ax-zs NI-31
Eapacial 111-32 • 111-35
A
NI-24
111-27
Jll-31
Hl-28
E•pecial NI-32 a. HI-35'1!;
IIS•05
HS-11
A

•

•
•
•

•

•c

•

• IIS-16
IIS-17 • HS-21
E11pacia1 IIS-22 a NS-25
A
IIS-05 • JCS-1·1
IIS-12
• IIS-16
•c
• IIS-21
Eapacia'l wa-u. IIS-:15
JfS-12

HS~l7

contador

07

mT-21•-•s-tz•

(Ní. .l su.,-dor)

A

•
c

ws-os a us-11
•s-12 a IIS-16

•s-n •

11s-21

Eal)tlc:ial 118-22 • 11.1-25
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CATEGORIAS FUNCIOKAIS

GRUPO

'/

EngenhGil'o

'

01

Bibliotecário

02

CÓDIGO
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CUSSES E REFE:Rtm:IAS

A~ividades

NS-05

B

NS-12 a HS-16

c

HS-17

a HS-21

Especial lfS-22

• NS-25
• NS-11

TRT-211-NS-932

A

HS-05

(N:ivol. superior)

B

KS-12
NS-17

lDt.ar....JiÂrio - cÓdigo 'Dll'21• lll-1000

OJ

Auxiliar da Eníar.oga•

OJ

Tolefonist.a

• HS-16

• NS-21

Especial KB-22 a NS-25

·'

da lfival

NS-11

A

(Nivllll Superi~r)

c
Ou:ras

.

TRT-211-NS-916

TR'l'-21•-NI-1001

A

lfi-17 a NI-23

(N.í.val. Inter10erio)

B

HI-24.

•

lfl-29

.Especial NI-30 a HI-32

TRT-211-NA-10"

A

HA-04

(Ni:vel Aux.i.lilar)

B

NA-12

•
•

IIA-11

IIA-16

Espac:=ial KA-17 a NA-19

Auxiliar Operacional da Serviços Diversos ,_.. 're• da Liapeza

a ConservafljiO
A;anta da Vi;llinc!a

~~•••n.~o

- Código

Ar~Ífice

da Hecincla

19

TRT-211NA-1006

A

NA-03 a NA-04

B

NA-05

08.

(Nivd Auxiliar)
TRT-211NA-104S
(Nível Auxiliar)

02

nr-2u ART-700

'

TRT-211-ART-702
(NÍvel Auxiliar •
Interaediário)

•• Eletiicidade e - COIII.!ol.

02

~

TRT.;211-ART-70:1
{Nivd AUxiliar e
Interaadiário)

•

•

Ardfice de Carpintaria •
nazia

Artitice de Artea Gráfica•

Harc~

02

••

TRT-2li•AR'l'•704
(Hivel Auxiliar •
lnteraediário)

TRT-211-AllT-705
(Hival Auxiliar •
Intezaed!U:rio)

•

ArtÍfice NA-07 a NA-12
Ardfico E::.pecializ.ado
HI-l3 a NI•l6
Contromeatro
NI-17
HI-22
Mestre
NI-23
NI-27
Especial NI-28
HI-30
Art.í::fiçe NA-07
HA-12
Art!fiçe Eapcciali:r:ac1o
Nl•J.3 a HX-Uio
Cantra111e1Jtro
HI-17 a Hl-22
HeDtro
HI-23
Hl-27
Eepeçial NX-28 a Hl-30
~rtítice HA-07 a IIIA-12
Artífice Especializado
NX-13 a KI-lli
Contrame•tre
HI-1'7 a III-22
Heatre
IIX-23 a III-2'7
E•pecial III-28 a IIJ-30

..

..

'

NA-11

•

..

ArtÍfice
nicaçêo11

•

NA-12 a KA-18
HA-22
B
HA-19
Eape:ciill NA-2J
KA-26
Artífice NA-07 a NA-12
ArdE ice Eapel:ialh:ado
Jll-lJ
Kl-16
Contrarae11tre
KI-22
WI-17
NI-23 a NI-27
Me•tre
Especial KI-2& • Nli-:10
A

•

•
•
•

..
..

..
..

.
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 211 RECilO
'I'ADELA DE GRATIYICAÇ.I:O DE llEPRESENTACÁO DE GABINETE

ClABlNETE

PRESIDbfCIA

VICE-PRESIDfNC1A

PUHÇDES

QUAlffiDADE

Aasiatente-Secretário

01 (um)

Chefe de Serviçc

01 (um)

Assistente Administrativo
Assistente

02 (dois)

Agente Especializado

01 (um)

Auxiliar Especializado

02 (do!B)

Chefe de Serviço
A~tsia:tente

Administrativo

o~

(dois)

01 (um)
01 (um)

Assistente

O! {um)

Agente Especializado
Aux~liar Especializado

01 (um)

Chefe de Serviço

CB (oito}

01 (um)

JUfZES

08 (oito)

DIRETORIA-GERAL

,(P

Assistente Administrativo

OB {oito)

Assistente

08 (oitot

Agente Especializado

08 (Qito)

Auxiliar Especializado

oa (oito)

Chefe de Serviço

01 (um)

Assistente Administrativo

02 (dois)

Aesistente
Agente Especiali~ado
Auxiliar Especializàdo

02 (dois)
01 (um).
02 (dois)

DIÁRIO DO CO~GRESSO NACIONAL (Seçllo II)
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QUANTIDADE

Chefe dt: Servio;o

01 (um)

Assistente Administrativo

01 (um}

Aaaiatente Chefe

03 (três)

de Serviço

01 (um)

SECRETARIA DA

Cher~

CQRR[GEDORIA

A.,&istente Administrativo

01 (um)

AaaiBtente

01 (um)

Au~!liar

Espec!alizado

01 (um)

SECRETARIA

Chefe de Serviço

01 {um)

ADMINISTRATIVA

Assistente Administrativo

01 (um)

A.slliutente; Chefe

01 (um)

Assistente

01 {um)

Auxiliar Especializado

01 {um)

SECRETARIA

Chefe de Serviço

01 (um)

JUDICIÁRIA

Aasiatente Administrativo

01 (um~

Assistente

01 {um)

Auxiliar Especializado

01 {um)

08 (oito) DIRETORIAS

Assistente Administrativo

08 (oito)

DE SEBVJ:ÇOS

Assistente Chefe

24 (vinte e quatr-<

EXPOSIÇ.Õ,O DE MOTIVOS DO ANTEPROJETO DE
CRIAÇAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
-VIGÉSIMA PRIMEIRA REGIÃO
.
L O encaminhamento do presente anteprojeto, de iniciatívá do Tribunal Superior do Trabalho em face do disposto
no artigo 96, inciso II, letra c, da COnstituição Federal e
por este aprovado - Resolução Administrativa n<.> 42/90, resulta de solicitação do Exmo. Sr. Governador do Estado do
Rio Grande do Norte mediante Q Ofício s/n~, datado de 19
de abril de 1989. O pleito se fez ií luz do disposto no art.
112 da Constituição Federal, segundo o qual haverá pelo menos um Tribunal Regional do do Trabalho em cada estado
e no DiStritO Federal, e teve acolhimento da face da sobrecarga
que vem sendo suportada pelo Tribunal Regional do Trabalho
em Décima Terceira Região, que, até o momento, tem jU.tiSêlição no referido Estado. Diante do disposto no mencionado
art. 112 da Lei Básica afasta-se a possibilidade de ~e cogitar
de aumento de cortes regionais que· hoje englobam mais de
um estado. A não se entender desta forma, estar-si-á- proje~
tando, na verdade, a observância da norma_a_lu_d_ida,
2. No tocante aos cargos de Juiz e os pertinentes à infraestrutura, observou-se na confecção do anteprojefo, o que

tem sido recentemente aprovado pelo Congresso Nacional
_quando da criação dos Tribunais RegiQnais do Trabalho, adaptada à recente decisão unânime do Supremo Tribunal Federal
(cópia em anexo) que entendeu incoilStitucional a distinção
que se fazia entre juízes de carreira da antiga região e da
nova região, procurando-se dotar a futura corte de quadro
funcional indispensável ao funCiona-mento ha_rmônico dos respectivos serviços.
3. A-aprovação do projeto, observada a redação conferida por esta Corte, implica homenagem ao princípio da uni-:
formidade e a melhor técnica passível de adoção diante do
texto constitucional, evitando a criação de corte com número
de Juízes muito além do necessário à entrega da prestação
jurisdicional de forma célere e económica.
Brasnia-DF, 9 de abril de 1991. - Luiz_ José Guimarães
Falcão, Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
N' 306-DISTRITO FEDERAL
Voto

O Senhor MINISTRO MARCO AURÉLIO -Senhor
Presidente, na hipótese, quando da criação dos Tribunais,
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o 17' no Espírito Santo e 18' no Estado de Goiás, cogitou-se

CAPITULO IV

de um preenchimento das vagas destinadas aos juízes de carreira que, à primeira visão, discrepa do previsto na Constituição
Federal. Criou-se coino que quadros estanques, alusivos à
mesma região. Ao se dispor que determinado número de vagas
seria preenchido considerando-se a clientela em exercício na

Dos Tribunais Regionais do Trabalho

área desmembrada, e um outro número levando-se em conta
os juízes da área remanescente, com esse procedimento pelo menos é a conclusão a que chego numa análise superfiCial
-afastou-se do cenário jurídico o previsto na própria Carta
quanto à apuração da antigüidade, considerando-se quadro
único e não a dualidade consagrada por esses dois diplomas

Dos Juízes Representantes Classistas
dos Tribunais Regionais

legais.
O nobre relator citou os trechos que estariam a conflitar
1

com a Constituição. Do exame que fiz, no tocante ao inciso
I do art. 3• da Lei n' 7.872/89, pondero a S. Ex• que talvez
seja o caso de se suspender a eficácia do dispositiVo a partir
do trecho "com o aproveitamento de 2 (dois) juízes da P
Região da Justiça do Trabalho e 2 (dois) juízes (aí não há
região ainda) da área desmembrada", até O término. Se não
fizermos assim, persistirá o preceitO que determina seja levado
em conta o exercício na área desmembrada.
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE
-Parece que o grifo, a:quí, tem um -sentido de delimitaÇão
do pedido do Procurador-Geral. Ele declara, expressamente,
isso. Nós não podemos ir além.
O SENHOR MINISTRO MARCO ÀURÉLIO -Pelo
menos sob minha ótica, se caminharmos no sentido do acolhimento do pedido tal como formulado, com essa delimitação,
não teremos aí a utilidade do próprio pedido, porque permanecerá de pé um dispositivo que determina sefãiif levados
em conta apenas os nomes daqueles que estejam em exercícíó'
na área desmembrada. Daí a ponderação que acabo de fazer,
sem qualquer crítica ao Ministério Público.
OF.STST.GDG.GP. N' 158RI
Brasília- DF, 9 de abril ile 1991
Exm9 Sr.
Deputado lbsen Pinheiro
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Presidente
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex!' para apreciação
pelo Congresso Nacional, nos termos do art. 96, iridso II,
alíneas b e c da Cons_titu1çãõ Federal, o anexo anteprojeto
de lei que aprovado pelo Tribunal Pleno desta Corte, trata
da criação da 21 ~Região da Justiça do Trabalho, o correspondente Tribunal Regional do Trabalho, e dá outras providências, acompanhado da respectiva Exposição--de Motivos.
Na oportunidade, renovo a V. Ex• pi'Ofestos de elevada
estima e distinta consideração. - Luiz José Guimarães Falcão,
Ministro Presidente do Tribunal Superior dó Trabalho.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N' 5.452,
DE I' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

TÍTULO VIII
-~·······································································~·······

SEÇÃO IV

Art. 684. Os juízes representantes classistas dos tribunais regionais são designados pelo Presidente da República.
Parágrafo único. Aos juíZes tepresehtáittes dassistas
dos empregados e dos empregadores, nos tribunais regionais,
aplicam-se as disposições do art. 661.
........... ·-·. -··· ..................... ·-· ··-· .......
.. ' ·-· ., ............-.... ..
~

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

~-","

•,•

~·-"

---

.. ' ... ;·'·"v ....

,.~.-:<""'

...

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário
SEÇÃOI
Disposições Gerais
-i .
" • • "-' • ' • • ~' ~• • • •"' • •' • "-''' " " ~'' '.' ~·' ?"ro' '•"t'' •;>;• i ',l'! ,'.'-?:''' ' • " '·' '<' ' ; " ' ' ~'

Art. 93. Lei complementar de iriic1afiVa 'do Supremo
Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
-·--I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz
s~;~bstituto, através de concurso p~~lico de provas e títulos,
com a participação da Ordem _dos ~dvogados do Brasil em
todas as suas faSes, obe-de_be.nâ.o-Se-, ~'itâS nbrriéáÇões à ordem
de classificação;
I I - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por·antigüídade e mereciinentO, atendidas as seguintes
normas:
·
a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por' três
vezes conseCutiva ou cinco alternadas em lista de merecimento;
b) a promoção por merecimento_ pressupõe dois anos de
exercício mi. respectíva entrãnda e irnegràt'b- juiZ a primeira
quinta parte da lista de antigüidade desta, salvo se não houver
com tais requisitos quem aceite o lugar vago;·
c) aferição do merecimento pelos critérios da presteza
e segurança no exercício da jurisdição e pela freqüência e
aproveitamento em cursos recOnhecidos de aperfeiçoamento;
d) na apuração da antigüidade, o-tribunal somente pOderá recui:'sar o juiz mais antigo -pelo voto de doiS terçOs de
seus membros, conforme procedimento próprio, repetindo-se
a votação até fixar-se a indicação;
III -o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por
antigüidade e merecimento, alternadamente, apurados na última entrância ou, onde houver, no Tribunal de Alçada, quando
.se tratar de promoção para o Tribunal de Justiça, de acordo
com o inciso II e a cl~se de origem;
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IV- previsão de cursos oficiais d.e preparação e aperfeiçoamento de
.
_
_
.
magistrados corno requisitos para Ingresso é promoç-ao na
carreira;
V- os vencimentos dos_ magistrados serão fixados com
diferença não superior a dez por cento de uma para outra
das categorias da carreira, não poden~o, a título nenhum,
exceder os dos ministrOS do-Supremo Tribunal Federal;
VI- a aposentadoria com proventos integrais é compulsótia pór invalidez ou aos s~te.pta anos de idade, e facultativa

aos trinta anos de serviço, após cínc-o ·anos de-exercíclo-efetiv~o
nal judicatura;

VII -o juiz titular residirá J;la respectiva comarca;
VIII -o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em
decisão por votO de dois terços do respectivo tribunal, assegurada ampla defesa;
IX- todos os julgamentos dos órgãos do Poder JudiciãD:oserãó públicOs, e- fu-ndamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse públiCo o
exigir, limitar a presenÇa, -em determinados atas, às próprias
partes e a seus advogados, ou somente a estes;

X.,- as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria
absoluta de seus membros;XI- nos tribunais com_ número superior a vinte e cinco
julgadores poderá ser constituíQQ_órgão especial, com o mínimo de onze e o_ máximo de vinte e cincO memOras, para
.o exercício das atribuições admiriíStrati_Vas e jurisdiciovais da
competência do tribunaJ pleno.

...

.,

......•., .........

"~~~----~-····--~~-

_
SEÇÃOV,. __
_
Dos Tribunais e Juizes do Trabalho
••••••••••••••••••••• ••

~·••••••••••••••u••-•.o••••~••••••••••-••~·--•~~··•.

Art. 115. · O.s- Trib~,~.na_i~_-Regionais do ]):_:~b!_lh_o serão
compostos de juízes nomeados peló PreSidente da República,
sendo dois terços _d.e jufzes togados, vitalícios e um terço de
juízes classistas temporários, observada entre os juízes togados
. a proporcionalidade estabelecida no art. 111, § 1.1
Parágrafo único. Os rilagistrados dos Tribunais Regio----nais do Trabalho serão:
1- juízes do trabalho, escolhidos por promoção, alternadamente, por antigüidade e merecimento;
II- advogados e membros do Ministério Público do Trabalho, obedecido o disposto no art. 94;
III - classistas indicados em listas tríplices pelas diretorias das federações e dos sindicatos com base territorial na
região.

(A ComiSsão de ConStitU1Ção, -Justiça e Cidadania)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 96, DE 1991
(N• 384/90, na Câmara dos Deputados)
Ap-rova o ato que outorga· permissão à Organização de
Radiodifusão Trevisan Ltda., para explorar serviços de
1-S:diOdifusão sõnor3 na cidade de Pirassununga, Estado
de São Paulo.
O COngiesso Nacional decreta:
Art. l9 Fica aprovado o nto a que se refere a Portaria
n• 90, de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das
Comunicações, que outorga permissãO à Organização de Radiodifusãq Trevisan Lt9a., para explorar,_ pelo prazo de 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pirassununga, Estado de São Paulo. _ _
_
_ _
Art. 2"' Este decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N• 270, DE 1990
ExcelentíssimoS Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos dQ art. 49, inciS9 XII, combi9ado com §
19 do art. 223, da ConstituiçãO Federal, tenho a ho_n.ra de
-sUbmeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicaçõ~s, o ato constante da Portaria n~ 90_,_ de 9, de
março de 1990, publicado no Diiírio Oficial da União do dia
13 de março de 1990, que "outorga permiSSão à Orgarliiação
de Radiodifusão Trevisan Ltda., para explorar, pelo prazo
de 10_ (dez) anos, s-em direito de exclusividade, serviço de
radiodifusãO sOilora___em freqüência- modulada, na cidade de
Pirassunli.nga, Estado de São Paulo".
Brasília, 14 de março de 1990.- José Sarney .
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 154190, DE 12 DE MARÇO
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
COMUNICAÇÓES
Excelentissimo Senhor Presidente da República.
De conformidade com as atribuições legais regulamentares cometidas a este Ministério, determinei a publicação
do Edital n9 93/89, com vistas ã implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em freqüência- modulada:- na cidade
de Pirassununga. Estado de São Paulo.
2.- No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes entidades:
90 - FM Stéreo Lida.,
Rede Jocam_de Comunicilção'Ltda.,
Rádio Laser Limitada.
Bley e Wohnrath- Sistema de Comunicação Ltda.,
Rádio Paranda Ltda.,
Organização de Radiodifusão Trevisan Ltda.,
Rádio Brasil de São Paulo Ltda.,
Empresa de Radiodifusão Voz da Liberdade Ltda., e
Rádio Difusora Radiomar Lida.
3. Submetido o_ a_ss_u_n_to ao exame dos órgãos competentes deste ministério, aS conclusões foram no sentido de
que, sob os aspectOS téCnicO e jtii"tãico, as -entidades proponente~ satisfizerarp;_ às eXigências ~O edital e aos requisitos
da legislação espeCífica de radiodifusão, exceto a Rádio Laser
Limitada, Empresa de Radiodifusão Voz da Liberdade Ltda.,
e Rádio Difusora Radiomar Lida. _
A Rádio Laser Limitada foi desclassificada por não ter
cumprido nenhuma das exigências contidas na notificação;
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foram também desclassificadas a Rádio Difusora Radioma.r
Ltda., e a Empresa de Radiodifusão Voz da Liberdade Ltda~.
por não terem atendido devidamente e dentro do prazo legal
as exigências formuladas pela Diretoria Regional do Dentel/SP.
4. Assim, das entidades que se apresentaram, só foram
consideradas formalmente habilitadas as empresas 90 - FM
Stéreo Ltda., Rede Jocam de Comunicação Ltda., Bley e
Wohnrath Sistema de Comunicações Ltda., Rádio Paran·da
Ltda., Organização de Radiodifusão TreviSan Ltda., e Rádio
Brasil de São Paulo Ltda.
5. Nessas condições, à vista das entidades que se habilitaram (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital,
tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada consideração
de_ Vossa Excelência, encarecendo se digne de enviar ao Congresso Nacional a anexa portaria de permissão. 03:to ·de outorga somente virá a produzir seus efeitOs legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma do § 3•, do art. 223,
- - - da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo respeito.- Antônio Carlos Magalhães.
PORTARIA N' 90, DE 9 DE MARÇO DE 1990
O Ministro de Estado das Comunicações, --usando das
atribuições que lhe conferem o art. I • do Decreto n' 70.568,
de 18 de maio de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto
n' 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo eni vista o que
consta do Processo MC n' 29000.006212189, (Edital n' 93/89),
resolve:
I - outorgar permissão à Organização de Radiodifusão
Trevisan Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão ·sonOra
em freqüêncla modulada na cidade de Pirassununga, Estado
de São Paulo;
II - a permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta;
III -esta permissão somente produzirá -efeitoS- legais
após deliberação do COngresSo Nacional, na forma do art.
223, § 3•, da Constituição;
IV- esta portaria entra em vigor na ·data de sua publicação. - Antônio Carlos Magalbães.
(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 97, DE 1991
(N• 390/90, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Doze
de Maio Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de São Lourenço D'Oeste, Estado de Santa Cata~
riu a.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Fica aprovado o ato que renova por lO.(dez)
anos, a partir de 28 de setembro de 1989, a concessão da
Rádio Doze de Maio Ltda., outorgada através da Portaria
n9802, de 21 de setembro de 1979, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São Lourenço D'Oeste, Estado de Santa
Catarina~ a que Se -refere O Decreto n11 99.048, de 7 de março
de 1990.
·
- ·
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Art. 2'·' Este decreto legislativo entra em vigor tia da.ta
de sua publicação.
·
·
·
MENSAGEM N" 202, DE 1990
Excelentfssirnos Senhores Membros do Congresso Nacklnal:
Nos termos do art. 49, incíso XII, combinado com o
§ I" do art. 223 da Constituição Federal, tenho a honra de
submeter à apreciação do Congresso Nacional, acorripanhado
da Exposição de Motivos _do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o "tito constante do Decreto· n'-' 99.048, de 7
de março de 1990, publicado no Diário Oficial da União do
dia 8 de março de 1990, que "renova por 10 (dez) anos,
a partir de 28 de setembro de 1989, concessão da Rádio
Doze de Maio Ltda., outorgada através da Portaria n• 802,
de 21 de setembro de 1979, para explorar, na cidade de São
Lourenço D'Oeste, Estado de Santa Catarina; Sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média".
Brasflia, 12 de março de 1990. -José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 94!90, DE 6 DE MARÇO
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
COMUNICAÇÕES
.
Excelentíssimo Senhor Presidente da RepUblica:
T~D:hO _a hQnr~ de subll).~!~r à elevada consideração de
Vossa Excelência o-processo-da renovação de outorga reque~
rida pela Rádio Doze de Maio Ltda., executante do serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São
Lourenço D'Oeste_, Es.taqo de Santa Catarit:~~- .
-2~ - OS-órgãoS- competentes deSte Ministério maDifesta..
ram-se sobre o pedido, achando-o regularmente instruído,
:obe~~~idos !l~X~quisitos legais e técnicos atirientes ao prOcedimento renovatório.
3~ Diante do exposto, tenho a honra de subme-ter a
Vossa Excelência o anexo-projeto de decreto consubstanciando a medida.
4. Esclareço que o ato de renovação somente virá a
produzir seus efeitos legais a:pós- deliberação do Congresso
Nacional, na forma do § 39 do art. 223 da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meuS prótestós- do -ritaiS j>iõfuiJdo respeito. --Antônio Carlos Magalhães.

a

DECRETO N' 99.048, DE 7 DE MARÇO DE 1990
Renova a concessão outorgada à Rádio Doze de Maio
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São Lourenço D'Oeste, Estado
de Santa Catarina.
O Presidente da República, usando das atribuições que
lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e nos termos
do art. 6•, item I, do Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n~'
29106...0003.87/89, decreta:
Art. 19 Fica, de_ acordo com o art. 33, § 3~', da Lei
n•4.117, de 27de agosto de 1962, renovada por 10 (dez)
ãnõS~ -a--partir--de- 28 de setembro de 1989, a coDCtSsão da
Rádio Doze de Maio Ltda., outorgada através da Portaria
n9 802, de 21 de setembro de 1979, para explorar, na cidade
de São Lourenço D'Oeste, Estado de Santa Catarina, sein
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média.
Parágrafo único. A execução do serviço de_ radiodifu~
São, cuja outorga é renovada por este decreto, reger-se-á pelo
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C6.çligo Bra~Heiró-de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas apro~
vadas através do Decreto n" 88,066, de 26 de janeiro de 1983,
às quais a entidade aderiu previamente.
. Art. 2~ A concessão ora renovada somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na
forma do § 3• do art. 223 da Constituição.
·
Art. 3~ Este decreto entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Brasília- DF, 7 de março,de 1990; 169• da Independência
e 102• da República. -JOSE SARNEY - Antônio Carlos
Magalhães.
I''
(A Comissão áeEâucaÇão.)
•

>

. PROJE'l:O DE DEC_RETO_LEGISLAUVO_.
N• 98, DE 1991
(N" 391/90, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Clube
de Canela Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na cidade de Canela, Estado do Rio Grande do
~ 1 .>'..Sul.
• ·' .- 10 'COngresso Nacional decreta:
Art. 1~ Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria
n• 82, de 9 de março de .1990, do Ministro de Estado das
G.onumicações; que OutOrga permissão à Rádio Clube de Canela Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
dire-~tO--de exclusividade, serviço- de radiodifuSãO--sOnora em
fi.~qüêD.da -inõduladana cidade de Cariela, Estado do Rio
Grande do Sul.
.. 'r~~-f.l,- 2? Esta decreto legislativo entra em vigOi na data
Ji~..S~? publicação,
. ,,,._ '• ·.'
'MENSAGEM N9 254, DE 1990
Excelentís-simos Senhores Membros do COrigi:'eSso Naciob~~

.

·.

.

·Nos termos do art. 49, inciso XII, cornbi~adO -com §
1"_ do art. 223 da Constituição Federal, tenho a honra de
Subm~ter à apr~cü_ çã~do Congresso Nacionai, ~companhado
aé'Exposição dé Motive.' do Senhor .Ministro.de.Estado da.s
co=muóicã:Çôes,'U ato COt 1St'ahte" da Portaria n~ 82, de 9 de
mãiçó de 1990, publicado .10 Diário Oficial da.União do dia
12 de março de 1990, qu....: ··outorga ·permissão à Rádio Clube
de Canela Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
êíh' freqüênciá rriddu1a:da, na cidade de Canela, Estado d_o_
Rio Grande do Sul".
· · · Brasília, 13 de :narço de 1990. -José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 147190, DE 12 DE MARÇO
""DE 1990, DOSENHORMINISTRODE ESTADO DAS
' COMUNICAÇÚES ...
.. .
.... . -~
..Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
De conformidade com as atribuições legais e regul_arnen- .
tares. _cometidas _a_ este Ministério, determinei a publicação
do Edital n9 129/89, com vistas à implantação de urna estação
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Canela, Estado do Rio Grande do Sul.
.
.
2.___ No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes· entidades:
., .· Rádio Clube de Canela Ltda.; e
Rádio FM 88,5 Ltda. -ME
3~ . Submetido o assunto ao exame dos órgãos competentes deste Ministério, 'as- coridusões foram no sentido de
1

-
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que, sob os aspectos técnico e_ jurídico, as entidades pr<,>porientes satisfizeram às exigências ·do Edital e ãos requisitos
da legislaç~o específica de radiodifusão.
, _. .4, Nessas condições, à vista das entidades que se habilitaram (quadro anexo_) à execução do serviço objeto do edital,
tenho a honra de enca(Ilinhar o assunto à elevada consideração
de .Vossa Excelência_, encarecendo se _digne de enviar ao Congresso_ Nacional a anexa portaria de permissão. O_ ato de outorga somente virá a produzir seus efeitos legais após delibe~
ração do Congresso Nacional, na forma do§ 3?, do art. 223,
da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos dó mais profundo respeito. -_Antônio Carlos Magalhães.
:-pORTARIA N' 82, DE9 DE MARÇO DE 1990
· ·c)' Mirlistro cte _E:S-tãdo das êoinunicáçOes, usando das
atribuições que lhe confere o art. 1o do Decreto n~ 70.568,
de 18 de maio de 1972, e o artc.32 .do Regulamenro dos
Serviços de Radiodifusão, corri a redação dada pelo Decreto
n• 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que
consta do Processo MC n' 29000.007806/89, (Edital n' 129/89),
resolve:
J.:...::.-cutorgar perinissão ã Rádio-Ciube_de Canela Ltda.,
para- explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exe,lusiv~dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüênci;t
modulada, na cidade_ de_ Can_ela, Estado do Rio Grande do
Sul;
II- a permissão ora outorgada reger-se~á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subse_qüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta;
,
III- esta permissão- somente produzirá _efeitos-legais
após deliberação _do Congresso Nacional, na forma do art .
·
223, § 3•, da Constituição;
IV-- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. - Antônio Carlos Magalhães.
. (A. Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEQISLATIVO
N• 99, DE 1991
(N• 392!90, na Câmaiâ ífó"s Deptutaos) ·
Aprova o at9 que outorga permissão à Rádio Cultura
de Guaíra Ltda., para explorar, serviço de radiodifusão
sonora na cidade de Guaíra, Estado de São Paulo.
---0 CongressO-Nacional decreta:
Art. 19 Ficâ af,iovado o ato~a que se refere a Portari_a
n' 78, de 9 de m~rço de 1990, do Ministro de Estado das
Comunicações, qUe outorga permissão à Rádio Cultura de
Gu:aíi'á Ltda., para-·explorar, pelo prazo de 10(dez) anos, sem
-direito de exclusiVidade, serviço de radiqdifusão sonora em
freqüenda niodllrãdã- ila cidade de Guaíra, Estado de São
1 '
Paulo.
·
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em· vígoi" na -data
de sua publicação.
MENSAGEM N' 255, DE 1990
Excelentíssirrló'.Senhores Merribros do Coágresso Nacib~
nal:
Nos termos -'dO art. 49, inciSO XII, combinado com o
§ 19 do art. 223;'da Constituição Federal, tenho a honra de
submeter à apreciáÇão do Congresso Nacional, acompanhado
de Exposição de Motivo• do Senhor Ministro de Estado das
o
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Comunicações, o ato constante da Portaria

Junho de 1991 ·

n~ 78, de 9 de
PORTARIA N" 78, DE 9 DE MAÇRO DE I990
março de 1990, publicado no Diário Oficial da União do dia
O Ministro de Estado das Comunicações, usando das
12 de março de I990, que "outorga permissão à Rádio Cultura
atribuições que lhe conferem o art. I• do Decreto n• 70.568,
de Guafra Ltda., para explorar, pelo prazo de !O (dez) anos,
de I8 de maio de 1972, e 9 .art. 32 do Regulamento dos·
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
Serviços de Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto
em freqüência modulada, na cidade de Gu_a_íra, Estado de
n• 88.067, de 26 de janeiro de .1983, e tendo em vista o que
São Paulo".
conta do Porcesso MC n' 29000.002489/89, (Edital n• 21189),
Brasília, I3 de março de I990.- José Sarney.
resolve:
..
. .. ~-~· _
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 143/90, DE 12 DE MARÇO
I·_ Outorgar permissão à Rádio Cultura de Guaíra Ltda.,
DE 190, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
COMUNICAÇÕES.
_
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freq_í_iência
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
modulada, na cidade de Guaíra, Estado de São Paulo.
De conformidade com as atribuições legais e r~gu~amen
II - A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código
tares cometidas a este Ministério, determinei a publicação
BraSileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulaw
do Edital n" 2I/89, com vistas à implantação de uma estação
mentes e obrigações assumidas_ pefa outorga em supras ta.
de radiodifusão sonora em freqüêiiCüf-m.OaUlada, na cidade
III - Esta permissão somente produzirá efeitos legais
deGuaíra, Estado de São Paulo.
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do art.
2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguin223, § 3•, da Constituição.
tes entidades:
_
IV- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicaFM Guaíra Som Brasil Ltda.; Rádio Nova Era Ltda.;
ção.- Antônio Carlos Magalhães.
Rádio Cultura de Guaíra Ltda.; Rádio Paranda Ltda. e Comu(A Comissão de Educação.)
nicações e Promoções CTM Guaíra Ltda.
3. Submetido o assunto ao exame dos _órgãos compePROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
tentes deste Ministério,-as conclusões foram no sentido de
que, sob os aspectos técnico e jurídico, as entidades p~opo
N• 100, DE 1991
(N• 396/90, na Câmara dos Deputados)
nentes satisfizeram às exigências do Edital e aos requiSitos
da legislação específica de_ radiodifusão, exceto a R~di_o Nova
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Era Ltda., e Comunicações e Promoções 'CTM Guaíra Ltda.,
Divisa FM Stéreo de Ourinhos Ltda., para explorar, serviço
sendo a primeira desclassificada por haver deixado de aprede radiodifusão sonora em freqüêncfa modulada na cidade
sentar a seguinte documntação:
_ .
: ____ _
de Ourinhos, Estado de São Paulo.
-atas constitutivos da entidade e postenores alteraçoes
-O CongressO- Nacion·ãt decieta:
.
devidamente registrados o arquivados na repartição compe__ Art. I" F[ça aprovado o ato que renova por 10 (dez)
tente;
-declaração versando sobre o aumento do capital social anos, a partir de 3--de jãileito de 1989, a·penriissão outorg~da
à Divisa FM Stéreo de Ourinhos Ltda., para explorar, serv~ço
de forma a cobrir o valor do capital mínimo eXigido para
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
cada um dos serviços pretendidos, conforme mrn:lelo IV das
de Ourinhos, Estado de São Paulo, a que se refere a Portaria
Condições do Edital;
n' I57, de I5 de setembro de I989, do Ministro de Estado
- prova de depósito bancário ou ínstituiçã~ finá~c~ira
das Comunicações.
-- .
de no mínimo 50% do valor correspondente ao capital mm1mo
Art.2• Este decreto legislativo entra em vigor na data
exigido para empreendimento;
de sua publiçação.
-quadro complementar à proposta;
- prova de cumprimento ds obrigações eleitorais dos
~MENSAGEM N• 659, DE 1989
diretores;
- prova de nacionalidade relativa a Sr• Zélia Mara PiExcelentíssimos
Senhores_ Membros do Congresso_Nacio---nheiro.
nal:
A segunda empresa- Comunicações e Promoções-~
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com §
Guaíra Ltda., por haver atendido intempeStivamente às exiI• do art. 223, da Constituição Federal, tenho a honra de
9
gências que lhes foram formuladas através do OfíciO n · submeter à apreciação do CongreSso Nacional, acompanhado
1.119/89.
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de _Estado .das
4. Assim, das entidades que se apresentaram, só foram
Comunicações, o ato constante da Portaria n" I57, de.}Sfle
consideradas formalmente habilitadas as empresas FM Guaíra setembro de I989 publicada no Diário Oficial da Umao do
Som Brasil Ltda., Rádio Cultura de Guaíra Ltda. e Rádio dia 10 de outubro de I989, que "renova por 10(dez) anos,
Paranda Ltda.
a partir de 3 de janeiro de I989, a j>ermissão outorgada à
5. Nessas condições, à vista das entidades que se habili- Divisa FM Stéreo de Ourinhos Ltda., através da Portaria
taram (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital, n• 1.361 de 26 de dezembro de I978, para explorar, na cidade
tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada consideração de Ourihhos, Estado de São Paulo, serviço de radiodifusão
de Vossa Excelência, encarecendo se digne de enviar ao COn- sonora em freqüência modulada." - _ - _- _gresso Nacional a anexa por~aria de p~rmissão: O ato de .ouBrasília ern 18 de outubro de I989.- José Sarney.
torga somente virá a produzu seus efe1tos legais após dehbe~
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbliça,
ração do Congresso Nacional, na forma do § 3• ~do art. 223,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
da constituição.
·
.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais pro- Vossa.Excelência o processo de_ renovação de" outorga reque~ ·
rida pela Divisa FM Stéreo_ de Ourinhos Ltda., executante
fundo respeito. -Antônio Carlos Magalhães.
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do serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo.
_
2. Os órgãos· éOJnpeténtes deste Ministéfiõ-inanifestaram-se sobre o pedido, achando-o regularmente instruído e
obedecidos os requisitOs legais e técnicos atinentés ao procedimento renovatório, o que me levou a deferir o requerido.
3. -A este propósito,--esclareço qUe, em virtude do disposto no art. 223, parágrafo terceirO, da Constituição, o ato
renovatório somerite virá a produzir seus efeito legais após
deliberação do Congresso, a quem encareço Vossa Excelê_I).cia
se digne de encamjnhar a anexa portaria.
Renovo a Vossa Excelêncíáriieus-pfOfistõs-do mais_ pro-
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submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante da Portaria n9 220, de 9 de
novembro de 1989, publicada no Diário Oficial da União do
dia 10 de novembro de 1989, que "outorga permissão à Rádio
Modelo FM de Idaiatuba Ltda., para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de·
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Indaiatuba, Estado de São Paulo.".
Brasília, em 14 de novembro de 1989.- José Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA N• 193189, DE 10 DE
NOVEMBRO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES.
PORTARIA N' 157, DE 15 DE SETEMBRO DE 1989
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O Ministro de Estado das ComunicaÇões,- usando das
De c_on_forroidade com as atribuições legais e regula_menatribuições que lhe confere o art. 1'", do Decreto no 70.568, tares cometidas a este Ministério. determinei a publicação
de 18 de maio de 1972, e nos termos do art. 6~, item II, do Edital n• 17/89, com vistas à implantação de_uma estação
do Decreto n• 88.066, de 26 de. janeiro de 1983, e tendo de radiodifusão sonora em fi"eqüênda modulada, na cidade
em vista o que consta do Processo MC n' 29100.002045188, de.Indaiatuba, Estado de São Paulo.
resolve:
: .~ 2_. _No prazo estabe_lecido pela lei, acorreram as seguinI - renovar, de "acordO com o art-: 3:3, parágrafo 3~, tes_ entidades:
da Lei n• 4.117, de
Rádio Modelo FM de lndaiatuba Ltda.,
·27 de agosto de )962, por 10 (dez) anos, a partir de 3 de.
SBR- Sistema Brasleiro d,e Rádio Ltda.,
janeiro' de 1g89;a pe)TnlsSã"o~OUt9tgada â Divisa -FM Stéreo
Viracopos FM Ltda.,
de Durinhos Ltda., -a traves- da Porta_ria n? 1..161, de 26 de
. Rádio Sol de Indaiatuba Ltda,
dezembro de 1978, para explorar na cidade de Ourinhos, EstaSIR- Sistenia Indaiá de Radiodifusão Ltda.,
do de São Paulo, serviço de radiodiusão sonora em freqüência
·Empresa Guaçuana de Radiodifusão Ltda.,
modulada.
Rádio Paranda Ltda.,
II - a execução do serviçd-de radiodifusão, cUja outOrga
Rádio Evangélfca de Indaiatuba Ltda.,
é renovada por esta portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro
FM União de Mogi-Guaçu Ltda.,
de Telecomunicações, leis suhseqüentes e seUs regUlamentos.
Rádio Leste Metropolitana Ltda. e
III- A permissão oré!- r~novC;tda sqmente produzirá efeiRá-dio DifusOra Radiomar Ltda.
to.s legais após deliberaçáo do CoíigressoNacíonal, na forma
3. Submetido o assunto ao exame os. órgãos -compedo parágrafo teiceiró, do artigo 2~_, da Constitu-ição.
· tentes deste Ministério, as conclus.ões foram no sentido de
IV- Esta portaria ·entra em Vigor :rlã dãtã -de sua publi- que, sob os aspeCtOs técnico e jurídico, as entidades propocação.
nentes satisfizeram ãs exigências do Edital e aos requisitos
Antônio càriOs MagalhãeS dtJ, legislação específica de radiodifusão, exceto:
1') FM Stéreo Mogi-Guaçu Ltda., que deixou de apre(À Comissão de Educação.)
sentar demonstração de estabilidade de crédito bancário ou
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
de garantia de financiamento; quadro complementar à proN• 101, DE 1991
posta devidamente pre_enchido; alteração do contrato social
(N• 397/90, na Câmara dos Deputados)
para adequá-lo ao item 2.2.1.4 das Condições do Edital.
2~) Rádio leste Metropolitana Ltda. deixou de apresentar
Aprova o ato que outorga permiss8o à Radio Modelo FM Indaiatuba Ltda., para explorar, :serviço de radio- documentos sem autenticação, tais como: prova de depósito
diusão em freqüência modulada na cidade de lndaiatuba, bancário, certidões_ dos Cartórios Distribuidores e do Cartório
Estado de São Paulo.
de Protestos de Títulos da Comarca de São José dos Campos
do administrador, certidões do Cartório de Distribuidores JuO Congresso Nacional decreta: _
Art. 1~ Fica aprovado o ato que se refere a Portaria dicial e de Protesto da Comarca de Mogi das Cruzes; prova
n' 220, de 9 de nov.embro de 1989, do Ministro ae Estado de cumprimento das obrigações eleitorais do dirigente.
39) Viracopos FM Ltda., apresentou intempestivamente
das Comunicações,- que Outorga pemüssão_ à Rádio Modelo
FM lndaiatuba Ltda., para explorar, sem direito de exclusi- os documentos exigtdos, como os atas constitutivos da entidavidade, pelo prazo de 10 (dez) anos, serviço de radiodifusão de cuja personalid3de jurídica somente foi adquirida mediante
sonora em freqüência modulada na cidade de Indaiatuba, Es- o seu 9registro na ~'!Jnta Comercial__do E..stac:lo de São Paulo.
4 ) Empresa Guaçuana de Radiodifusão Ltda., deixou
tado de São Paulo.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de apresentar, os seguintes documentos: atas constitutivos
e alterações subeqüentes com as respectivas __comprovações
. de sua publicação.
de registro ou arquivamento na repartição competente; comMENSAGEM n' 777, DE 1989
provante de recursos financeiros; prova de nacionalidade dos
Excelentíssimos Senhor_e.s.Membros do Congresso Nacio- sócio-cotistas e dos_ administradqres; prova de cumprimento
das obrigações eleitorais dos dirigentes; certidões dos Cartóna!:
Nos termos do art._ 49, inciso XII, combinado com § rios Distribuidores Cíveis, Criminais e_do Cartório de Protesto
de Títulos dos dirigentes; documento de procuração da pessoa,
1~ do art. 223, ·da COnstituição Federal, tenho a honra de
fundo

respeito~-..;_

Antônio Carlos Magalhães.
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que representou a entidade, declaração (anexo IV) para elevação do capital mínimo exigido.

5') Rádio Difusora Radiomar Lida., deixou de_ complementar os documentos exigidos; certidão de quitação de tributos federais; documento apto a satisfaZer a exrgência da alínea
"b" no subi tem 7 .2.2; demonstração de recursos técnicos;
quadro complementar à proposta, devidamente preenchido;
alteração do contrato social para adequá-lo aos valores do
capital e das cotas ao novo sistema monetário brasileiro.
4. Assim, das entidades que se apresentaram, só foram
consideradas fonnalmente habilitadas as empresas Rádio Modelo FM de lndaiatuba Ltda., SBR- Sistema Brasileiro de
Rádio Ltda., Rádio Sol de Indaiatuba Ltda., SIR -Sistema
Indaiá de Radiodifusão Ltda., Rádio Pananda Ltda. e Rádio
Evangélica de Indaiatuba Ltda.
5. Nessas condições, à vista das entidades que se habilitaram (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edüal,
tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada consideração
de Vossa ExcelênCia, encarecendo se digne de enviar ao Congresso Nacional a anexa portaria de permissão. O ato de outorga somente virá a produzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma do parágrafo terceiro,
do artigo 223, da Constituição.
··
...
Renovo a- Vossa Excelência meus pi-áfestoS do mais profunde? respeito.- Antônio Carlos Magalhães.
PORTARIA N' 220, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1989
O Ministro de Estado das Comunicações, usando das
atribuições que lhe conferem o art. 1' do Decreto n' 70.568,
de 18 de maio de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, com ·a redação dada pelo Decreto
n' 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que
con~ta do Processo MC n' 29000.002259/89-18, (Edital n'
17/89), resolve:
l - Outorgar permissão à Rádio Modelo FM de Indaiatuba Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodiflisâo sonora em
freqüência modulada, na cidade de Indaiatuba, Estado de
São Paulo.
II - A permissão ora outorgada reger-se-à pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta.
III - Esta permissão somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do art.
223, parágrafo terceiro, da Constituição.
IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Antônio Carlos Magalhães.
(A Comissão de Educação.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)'- O Expediente
lido vai à publicação. (Pausa)
Do expediente lido, constam os Projetas de Decreto Legislativo nçs 96 a 10T, -de 1991, que terão traiitlt3.ção com
prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos do
art. 223, § 1~ da Constituição, combinado com o art. 375
do ·Regimento Interno.
De acordo com o art. 122, b,do Regimento Interno, as
proposições poderão receber emendas, pelo prazo de cinco_
dias, perante a ComissãO de Educação. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 1"' Secretário.
··
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N' 373, OE 1991
Senhor Presidente,
Requeremos, de acordo com as tradiçõ.es da _Casa, a realização de sessão conjunta destinada à comemoração do primeiro centenário da morte de Dom Pedro II, a realizar-se no
dia 15 de dezembro do corrente ano.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1991. ·~Divald·o Surúagy
- NaborJúnior- NelsonWedekin- Mário Bacelar- Epitácio Cafeteira - Oziel Carneiro - Jílio Campos - Maurício
Corrêa
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia.
.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1' Secretário.
São lid_os os seguintes!
REQUERIMENTO N• 374, DE 1991
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea b, do Regimento Interno do Senado Federal, a apreciação em regime
de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n• 35, de 1.991,
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social
e dá outras providências.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Francisco Rollemberg - Maurício Corrêa - Ronaldo Aragão - Cid Sabóia de Carvalho - Pedro Simon - Nelson Carneiro Ronan Tito - Antônio Mariz -Humberto Lucena- César
Dias _c Amir Lando - João Calmo o .,..- Alfredo Campos
~ Divaldo Síruagy Guilherme Palmeira - José Sarney
- Irapuan Costã Júnior ~_Marco Maci~l --:- _Eh::io_ Ál\P'are_s
- Meira Filho- Gerson Cama ta- Qdacir Soares- Chagas
Rodrigues - Ney Maranhão - Oziel Carneiro - Jutahy
Magalhães - Rachid Saldanha Derzi -c. Esperidião Amin
- Josaphat Marinho - Valmir Campelo - José Eduardo
-Alfonso Camargo- Aureo Mello - Louremberg Nunes
da Rocha -Magno Bacelar -Fernando Henrique Cardoso
- Garibaldi Alves Filho- Aluizio Bezerra- Eduardo Suplicy - Coutinho Jorge - Lucídio Portella - Albano Franco
-Alexandre Costa- João França- Dário Pereira·- João
Rocha- Lourival Baptista- Nabor Júnior- Carlos Patrocínio - Dirceu Carneiro - José Richa - Beni Vera$ Levi Dias.
REQUERIMENTO N" 375, 1991
·Requeremos, nos termos do art. 336, alínea b,do Regimento Interno do Senado Federal, a apreciação em regime
de urgência para o Projeto de Lei da Cãmara n' 34, de 1991,
que dispõe sobre a organização_ da Seguridade Social, institui
Plano de Custeio, e dá outra,s providências.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Francisco Rollemberg - Maurício Corrêa - Ronaldo Aragão - Cid Sabóia de Carvalho - Pedro Simon - Nelson Carneiro Ronan Tito- António Mariz- Humberto Lucena -César
Dias - Amir Lando - João Calmon - Alfredo Campos
- Divaldo Siruagy - Guilherme Palmeira - José Samey
- Irapuan Costa Júnior - Marco Maciel - Elcio Álvares
- Meira Filho,..- Gerson Camata- Odacir Soares- Chagas
Rodrigues - Ney Maranhão - Ozfel Carneiro ,..- Jutahy
Magalhães - Rachid Saldanha Derzi - Esperidião Amin
- Josaphat Marinho - Valmir Campelo - José Eduardo
-Alfonso Camargo- Aureo Mello- Louremberg Nunes
Rocha - Magno Bacelar - Fernando Henrique Cardoso
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- Garibaldi Alves Filho- Aluizio Bezerra- Ed~a_rdo Suplicy - Coutinho Jorge - Lur;ídio Portella - Albano Franco
-Alexandre Costa- João França- Dário Pereira- João
Rocha- Lourival Baptista- N~bor Júnior--Carlos Patrocfnro - Dirceu CarneirO ......;.;_Jos-é Richa_ - Beni Veras Levi Dias.
O SR. t'RES!l>ENTE (Dirceu Carneiro)"- Os requerimentos lidos serão votados após a Ordc do Dia, na forma
do art. 340, inciso II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr.
1" Secretário.
São lidas as seguintes:
BrasOia, 28 de junho de 1991
Senhor Presidente,
.
__
Comunico a Vossa Excelência que ausentar-me-ei do País
no período de 5 a 26 de junho -de 1991 em viagem ao exterior
para tratamento de saúde.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de e.stirna e .distinta consideração.
Cordialmente -Senador Hugo Napoleão.
Sr. Presidente:
ComunicO a Vossa Excelência, nos termos reg-imei:ltais,
que me ausentarei do País, por um período de 7 (sete) dias,
no mês de julho do corrente ano, para fins particulares.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Senador Jutahy
Magalhães~

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- As comunicações lidas vão à publicação. (Pausa.)- A Presidência recebeu a mensagem n' 169, de 1991 (n' 327191, na origem), de
28 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República,
nos termos do art. 52, inciso V, da ~~!:JS~i!':!~Ç·ão~ So1idt3 ·aut_odzação para que a Empresa Centrais Elétricas Brasileiras S. A.
- ELETROBRÁS, possa contratar operação de crédito externo no valor de cem milhões de dólares norte-_arnericanos,
junto ao Banco Mundial para os fif1s que especifica.
A matéria será despachada à comissão de Assuntos Económicos~

O SR. PRESIDENTE (birceu Carneiro)- A Presidêncià
recebeu o Oficio n' S/32, de 1991 (n' 273191, na origem),
do Governo do Estado do Ceará, solicitando a Retificação
da Resolução n' 8, de 1991.
A matéria será encaminhada à ComiSSão de Assuntos
Económicos.
- -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Eni atendimento ao disposto no art. 58,§ 4~, da Constituição, o Senado_
Federal e a Câmara dos Deputados elegeram _a_ C;omissão
representativa do Congresso Nacional que atu~rá dur~nte o
período de recesso do mês de julho próximo, com as competênCias estabelecidas no art. 79 da Resolução n~ 3, de 1990
-CN.
Ficou assim constituída a Comissão:
SENADO FEDERAL
Titulares
Suplentes
Irapuãn Costa Júnior
Mauro Benevides
Nabo r Júnior
Mareio Lacerda
Lourival Baptista
Meira Filho
Odacir Soares
Henbrique Almeida
Almir Gabriel
Chagas Rodrigues
Nelson Wwdekin
Maurício Corréa
Jonas Pinheiro
Va!mir Campelo
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Titulares

Arnaldo Faria de Sá
Ézio Ferreira
Humberto Souto
Ricardo Fiuza
Derval de Paiva
Genésio Bernardino
José Luiz Clerot
Mendes Ribeiro
Laerte Bastos
Vital do Rego
José Luiz Maia
Sigmáringa Sei:Úls '
Rodrigues Palma
Nilrnário Miranda
Paulo Mandarino
Ribeiro Tavares

Suplentes

Francisco Domelles
Messias Góis
Paulo Octávio
Ricardo Murad
João Almeida
Joãq_ Fagundes
Marcelo Barbiei"i
Pinheiro Landirn
Eden Pedroso
Miro TeiXeira
Fetter Júnior
Pa~fo -Hartung ·
Cardoso Alves
Chico Vigilante
Eduardo Siqueira Campos
'Yellington Fagundes

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Na sessão
de 19 último, foi lida a proposta de emenda à Constituição
n" 13, de 1991, que altera o § 5• do arL 14 da Constituição
Federal, tendo como r Sígnatârio q Senador Ney Maranhão.

A Presidência, em obediêncfa ao disposto no art. 35.6.
do Regimento Interno e de__acordo com as indicações das
lideranças, designa a seguinte comissão para -emitir parecer
sobre a matéria:
PMDB
1.

2.
3.
4.
5.

António Mariz
César-Dias
Divaldo Suruagy
José Fogaça
Nelson Carneiro
PFL

I.

2.
3.

Josaphat Marinho
Carlos Patrocínio
Lourival Baptista
PSDB

I.

2.

Chagas Rodrigues
Beni Veras
PDT

1.

2.

Lavoisier Maia
Darcy Rib~iro
PTB

1.

2.

José Eduardo
Levi Dias

PRN
Rachid Saldanha Derzi
PDC
Amazonino Mendes
PDS.
1.

Esperidião Amin

4{)68 Domingo 30

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

Junho de 1991

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em sessão à tribuna _e reconhecer o esforço que o Presidente Fernando
extraordinária; -só_ haverá oradores antes da Ordem 49 Dia, Collor de Mello tem feito para Viabilizar este l'aís. É muito
caso não haja númerO para· deliberação.
bom ouvir de V. Ex~ palavras de elogio·· a--um MiniStrO- -de
Há oradores inscritos, e como não há quorum; COncedo Estado do Governo Fernando Colhr de MellO, pois sabemos
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
realmente o esforço que o Presidente tem feito para viabili~ar
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o empresas de importância da Embraer. No instante erif ·que
seguinte discurso. Sem revisão do orado_r.)- Sr. President~ o Goverrio Collor _está fazendo das tripas coração, comO é
Dirceu Carneiro, Sfs. Senadores, nesta manhã, iremos exami- o termo mais popular, para viabilizar um governo democránar mensagem que dá possibilidade à Embraer de obter 407 tico, um governo de diálogo, e muitos segmentos radicaismilhões de dólares, na forma de relending, operação que asse- desta_ Nação não têm entendido a mensagem do Presidente
gurará a sobrevivêilCia desta empresa, tão importante para da República, ou não_estão querendo entender, é necessário
o desenvolvimento tecnológico brasileiro e para o de_senvol:- - neste instante em _que o Brasil vive momentos difíceis,
quando empresa do gabarito e do prestígio da Embraer está
vimento da indústria da aviação no Brasil.
Quero registrar que nesta última quinta-feira, o· Ministro passando por dificuldades terríveis para a sua salvação econóda Aeronáutica, Sócrates Monteiro, convidou o Líder do PJ mica e viabilização administrativa e finaflc~i.r~ _-, o gesto
na Câmara dos D.eputados, Deputado Jusé Genoino, o Depu- como o do Ministro da AeronáutiCa, convoCando- um segmento
tado Ernesto Gradella, de Sãó Paulo, da região de São José importante do _País, como o PT, para -dialogar de coração
dos Campos. a mim próprio, bem como o Deputado AloiziO aberto, mostrar claramente os números e dizer para onde
Mercadante, que não pôde c"omparecer por outro compro- vamos, e qual o caminho que iremos enco.ntrar para fazer
misso, para um longo diálogo, ocasião, em que S. Ex~ nos Com que a Embraer não seja fechada. Nesse_ instante em que
explicou as dificuldades dFtquela empresa, e a disposição do V. Ex~ ocupa a tribuna para relatar esse acontecimento, quero,
Governo, especialmente do Ministério da Aeronáutica, em maís uma vez, parabenizar o Ministro 9a Aer<;>fláuti~:;l eJ !ambém, o Presidente Fernando Collor de Me~lo por _esse ges~o
criar condições para assegurar a sua sobrevivência. Gostaria de registrar a dispOsiçãO do Ministro-da Aero- de chamar a sociedade civil e. a çlf\SSe política para discutir
náutica, que nos disse, com respeito à cOmunidade daqueles os rumos daquela grande empresa. Também quero parabeque trabalham na Embraer, os trabalhadores, os enge~heiros, nizar o PT, por reconhecer de que é dialogando que chegaque a estes será, do ponto de vista do Ministério' da Aeronáu- remos a colocar o Brasil no Primeüo Mundo, como é pensatica, sempre assegurado - o que nem sempre aconteceu no mento dos brasileiros.
passado- o direito completo de acesso às iiúormações econóO SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeçcr o aparte do
mico-financeiras da empresa, bem como o diálogo com os nobre
Senador Júlio CampO$. •
representantes dos trabalhadores, inclusive para penSar Juntos
Ressalto que ainda ontem transmitimos_ a inform~Ção,
a respeito das decisões importantes que deverão ser tomadas
inclusive de_ gue houve um entendimento en_tre os partidos,
para assegurar a sua sobrevivência e o seu -desenvolvimento.
no sentido de se aprovar essa conceSsãO de- empréstimo que
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Permi- viabilizará a sobrevivência da Embraer. Em conseqüência,
te-me V. Ex~ um aparte, nobre Senador Eduardo Suplicy?
os trabalhadores metalúrgicos de São José. dQs Campos, na
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muito prazer, ouço reunião do Sindicato da Embraer. resolveram não deflagrar
um movimento de greve que estava previsto, procurando coo aparte do nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
nhecer melhor a notíCía e a disposição do GOverno, priricipalO Sr. Fernando Henrique Cardoso- Quero dizer que mente por, ter os trabalhadores partiCipado das decisões e,
o que V. Ex~ está expressando coincide com o nosso pensa- em especial, da questão relatiVa aO "acesso.}!,~_ in_formaçõ~s
mento. Acho que, como Senadores por São Paulo, essa ques- econômico-firianceiras. Nas horas de dificuldades, é necessário
tão da Embraer nos interessa de perto.- Acredito que haja que eles saibam de tudo, para qUe também mi hora da.b0Q3nça
necessidade efetiva de apoio não só financ-eiro; mas· tanibém tenham todo o dire1to de participar dos resultados.
político, para que possamos tita:r uma empresa, que representa
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
muito para o património tecnológico brasileiro, da situação
·
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra
aflitiva em que Se encontra. De modo que as gestões feitas
por V. Ex• merecem o apoio e o empenho do PSDB. O aparte para uma questão de ordem.
a V. Ex~ é para reafirmar ri.ossa ·posição absolutamente solidáO SR. PRESIDENTE (DirceuCarneiro)'-Coma palavra
ria à Embraer; é o tratamento que ela merece, como pioneira o nobre Senador Maurício Corrêa.
no desenvolvimento tecnológico do Brasil; a solidariedade
O SR. MAURiCIO CORRÊA (PDT- DI'. Para questão
é extensiva a seus funcionários e trabalhadores, como V. Ex~ de ordem. Sem revisão do__or_ador.) __--:- Sr. !?residente, Srs.
bem o sabe, enfrentam dificuldades em uma ocasião _CPI]lO Senadores, ontem, votamos uma resolução que determina que
esta.
o Senado Federal pague um aumento de_37,88% aos fun,cioO SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço o aparte, que nários da Casa, relativamente aos mese_s de maio e junho.
complementa o objetiVó -deste breve registro.
Tendo em vista os efeitos da Medida Provisória n9 296,
O Sr. Júlio Campos - Permite-me V. EX' um aparte, neste instante sub judiceperante o Supremo Tribunal Federal,
e de acordo com o Decreto Legislativo n' 166, o jornal O
nobre Senador Eduardo Suplicy.
~lobo traz um verdade!ro est;udalhaço, dizendo que nós, senaO SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço, com prazer, o dores, vamos passar a receber 2 milhões e- ianto -por mês.
aparte do nobre Senador Júlio Campos.
Igualmente O Estado de S. Paulo.
.
Oostaria que â Mesa me ii:tfOrnlãsse -antes de_ compleO Sr. Júlio Campos - Senador Eduardo Suplicy, fico _ muito feliz em ver o Partido dos Trabalhadores, o PT, vir, niehtâr --a ~iilha questão de ordem, para saber se ela tem
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fundamento ou não -se os efeitos dessa resolução se estenderão aos Senadoies?
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Canieiro) -'-~Pela iegislação, salvo melhor juízo, estou fazendo a observação sem o
amparo do texto exato, em mãos, isto é _e?'tensível aos parlamentares que estão vinculados a aumento dos servidores públicos. Mas, como membro da Mesa, não tenho conhecimento
de qualquer publicação do Senado ness~ sentido.
Portando, não existe publicação de decisão da Mesa sobre
o assunto.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Quer dizer que a Mesa
ainda não decidiu se os efeitos retroativos de maio e junho
vão ser aplicados aos senadores'?
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro):...'. Como"mém:
bro da Mesa não conheço essa decisão.
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-Hoje, estamos lutando por um regime parlamentar quando o Parlamento não agiliza seus próprios projetas. O que
no Senado é aprovado por unanimidade, em regime de urgênciã., -a Câmara faz de conta que não entendeu. E o Senado
é de representantes do mesmo povo, dos mesmos Estados,
dos mesmos Partidos e deve sentir as mesmas angústias da
Câmara dos Deputados.
Srs. Senadores, ainda não Ii a matéria, ·mas vi hoje nos
jo~ais que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
fo! _!Dais~_ sensível a ~sse reclamo_ popular do que a Câmara
dos Deputados, foi mais sensível do que a Liderança do PMDB
que não aceitou colocar na Ordemdo Dia da Câmara o Projeto
de Lei do Senado n• 10 e apresentou a Medida Provisória
.o.~:29.7. A essênc"ia'-dessa Medida é, exatamente, autorizar,
n~o _apenas a pessoa física m"as, também, a pessoa jurídica,
a pagar com -o~n:ruzados novos· tudo aquílo que era precoriii:ãdo pelo nosso projeto: Imposto de Renda, débitos com
a União, com os Estados, com os J!lunicípios, prestação da
casa própria - e foi mais além, permite até o pagamento
do FGTS. Diãnú!. dis"so, Srs. SemidOres, eu não poderia ter,
hoje, outra atitude senão, de um lado, congratular me comigo
mesmo, porque tive, em fevereiro, eSSa sensibilidade e com
os meus companheiros do Senado que também tiveram a sensibilidade de aprovar o projeto" por unanimidade.

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. PrciMeiiie, ontem~,
na Câmara dos Deputados, vários parlamentaresd"ãquela Casa
se pronunciaram ·contra nóS._ Assim, é de suma importância
que eu saiba disso. patã -q'i.itf-póSsa tom-ár uma decisão de
natureza pessoal que represente o meu foro íntimo. No caso
de viabilizar-se o·pâgamentó, _vou ·e:ndei~çãi à Mesa um reque_rimento no que tange aos efeítos da mfnha pessoa físiCã., COmO
Senador.
Sr. Presidente, gostaria- de complementar, que antes de
O Sr. Gerson_C_amata- Permite V. Ex~ um aparte?·
encerrarmos nossas atividades fosse feito esse esclarecimento
O
SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Ouço, com multa
de público, para que se confirme ou se des~inta -a matéria
a_legria, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Gerson Camata.
queO Globo publica hoje.
Era o que eu desejava dizer.
~
, O SR. GERSON CAMATA - Ilustre Senador Epitácio
O SR. PRESIDENtE (Dífceu Carneiro) -Será esélare- _Cafeteira, acompanhei o interesse, o entusiasmb e· o vigor
cido amplamente o assunto·.- --- -__
-~
_com que V. Ex~ se dedicou, Jogo no início do ano, na aprovação
Concedo a palavra ao nObre Senador Epitácio Cafeteira
daquele projeto de sua autoria. Foi_ tamanha a agilidade de
V. Ex~,_ _que eu até considerei o pi"ojeto recordista de velociO SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC-M1\_~1>7ônunéE dade em tramitação·. V. Ex~·chegou, aqui, como um comçta;
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senádores~ ocupo com 20 dias já havia um projeto de V._Ex~ na pauta, em
a tribuna na manhã de hoje para me congratUlar com o Exce- regime de urgência. Veja que V. Ex• estava profetizando e
lentíssimo Senhor Presidente da República~ Fermindo Collqr n?o só apresentando, através do seu projeto, um desejo da
de Mello, pela sens_ibilida~e de SlJ.a ~xçelênCia diante de. ur~a maioria da sociedade. brasileira, que queria ter esse direito
situação que nós Senadores já sabí~mos existír no início deste de usar o seu dinheiro bloqueado para o pagamento de tribuano. Tive a felicidade de ser autor de u_m projeto de lei que tos, taxas do Governo Federal, mas também estava indo na
permitia às pessoas físicas o_ pagamento -de seus débitOs co~ direção daquilo que o próprio" Governo precisaVa e desejava.
a União, com o~r "Estados e com os MunicípioS, Utiliz3.rido O projeto de V. Ex~ que tramitou aqui, rapidamente, foi
os cruzados novos_ retidos pe!o Banco Central ];:sSé projeto, para a Câmara dos Deputados e foi lá para vala comum dos
aqui nesta Cãsa, Iê-ve o apoiamento da totalidade dos Srs. projetos_sepultados. Veja V. Ex• que a morosidade do Poder
Senadores. Houve uma votação em regime de urgência urgen- Legislativo depõe contra o Poder Legislativo. Qual o projeto
tíssima, e o projeto apresentado no dia 21 ~e fevere!ro e_stava alternativo, por exemplo, que o Legislativo pode ter para
aprovado no dia 26 de fevereiro. Era u~ fato_i~éditq_na Casa. os problemas da economia do País; para todos os problemas
Em cinco dias estava o projeto ~prova9o ~ e_nviado à Câmara que o País enfrenta, se a morosidade mata e destrói toda
dos Deputados. Os prefeitos das capitais brasileiras _vieram a iniciativa que possa surgii-,- coletiva ou individual, dentro
a Brasflia e pediram a minha companhia para ir ao Presidente do Poder Legislath_'o? Fala-se na adoção do parlamentarismo.
da Câmara dos Deputados, Deputado Ibsen Pinheiro, para Se não conseguirmos fazer do Poder Legislativo um poder
solicitar a S. EX• que puse~se em votação o ~eu projeto de ágil, pronto a dar respostas às demandas da sociedade, é melei, já agora não mais meu, mas do S~nado Federal e que, lhor não se falar nem em parlamentarismo e ficarmos aqui
na Câmara, tomou o número 10/91.
todo um mandato lamentando que o Legislativo está sempre
_
Houve de parte do Presidente Ibsen Pinheiro o compro- caudatário das deCisões do Executivo, como aconteceu com
misso com os prefeitoS de capitais de que o projeto seria o projeto de V. Ex~ O Governo tomou o projeto de V. Ex~,
colocado na Ordem do Dia, mas não o foj. Em todas as transformou-o numa medida provisória. Poderia ter siào uma
reuniões de Uderes, o Partido do Presiden~e Ibsen Pinheiro, iniciativa de· vangu~rda do Legislativo, mas vamos ser caudao PMDB, o Partido da Oposição, o Partido que dizia que tário de um fato que o Governo fez ontem. Parabéns a V.
o Governo nao aceitava essa: idéia, guardou o proj~to. Jamais Ex• pela iniciafiva e -pêsames ao Congresso Nacional Pela morosidade.
o colocou na Ordem do Dia.
o"

-
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O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Muito obrigado, Sena- se]a realmente-urgente e os deputados_devem,_çlar o m~srn9
dor Gerson Camata por V. Ex~ ter enriquecido meu pronun- - tratamento~ Mas, o que es.tamos vendo é._exatam~nte 9 oposto.
ciamento.
.
_ _ _ Enquanto aquele projeto que, saiu .desta C~~a, em r_egime
Qü.erõ dizer que eu poderia estar aqui a voCiferar c-ontra de urgência-, ficou guardado e engavetado até hoje, os projetos
o Poder Executivo que pegou a matéria. e usou como sendo oa Câmara dos Deputados, aprovados no apagar das lu.zes
sua. Mas, ao contrário, estou me congratulando coro_ _o Poder desse 19 semestre, andam na undécima hora,· e temo:;_qQ..e
Executivo, pois acho que boas_ idéias, as que vêm em socorro aprová-los, porque se faz necessário, co_mo-por exemplo, a
do povo, têm que ser louvadas~ .
lei eleitoral. Deixam para nós um dia apenas para estud_armos,
O Poder ):\xecutivo fez o que a Câmara dos Deputados debatermos e votarmos projetas oriundos da Câmara.
não quis fazer. -, _
·
..
ci Sr. Divaldo Suruagy- Permite 'V. Ex• úni aparte?
E por esse motj\!'O _que estou me Congratulan~o ÇOIJl Q

as

Presidente da Rçpública, não estou reclamando. _
_,_
Quero acrescen,tar para os meus colegas que não tenho
nenhum débito. com a Vni4o,_ nem com os Estados, nem com
os Municípios. Já paguei o ffie-U imposto-de renda em cru~elros·.
Eu não era beneficiário do projeto, apenas senti a angústia
do povo, pois continuo a conviver diariamente com __Q povo.
0

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EPITÁCIO. CAFETEIRA -Concedo o aparte
ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
O Sr. Chagas Rodrigues Cumprimento V. Ex• p~rq;!e
o projeto oferecido por V. EX• foi aprovado pelo Sena_do.
Então, o Congresso pelo menos, no que tange a nosSa Casa,
cumpriu o seu dever. O J~J;~sident~. d~ _República também
cumpriu o seu dever, mas V . Ex• já há afgurn. tempo Sentira
o clamor haciôilal, no sentido de que fossem liberadoS esses
depósitOs para ·pagamento de tributos. Aproveito a oportunidade para, como parlame:ntarista, dizer que tais fatos acontecem porque estamos nO presidencialismo. Enquanto houver
presidenciali~mo neste País nós teremos tudo isso. O C()~:.
gresso não f1,1nciona a contento, e a Câmara, sobretudo_, e
não -há entrosamento entre GOverno e ·câmara. Isso existe
há 100 anos. De moclo q~_e o parlameni:li-ismo não pode Ser
responsabilizado pelos male's do presidencialismo. Se rião iniplantarmos o parlamentarismo neste País, como em todas
as nações. cultas e civiliz;ldas do mundo, com exceção dos
;Estados Unidos, onde~ ~licis, o presidencialismo tem poucó
a ver com o presidenciaiiSIDO -brasileiro, s-e OOiil:in-uarmos com
esse presidencialismo, continuaremos a contemplar esses fatOs
tristes. Eu gostaria -.se V. Ex• me permite --de dizer
o seguinte: não é o projeto de V. Ex• que Se enContra-estacionado. A Câmara está se tornando o cemitério dos ·grandes
projetos do Senado. Basta dizer que o prõfeto de participaÇão
dos lucros na empresa não anda e que o projeto sobre grandes
fortunas também não tramita. Portanto, a Câmara não -está
apreciando os projetas dti jniciãtiva ~e_st~. Casa. São váriOs
projetas que estão lá s_c;::_w anecessária apreciação. Isso acontece porqUe não há entrosamento entre a Câmara e um gabinete. No dia em que tivemros um governo que seja responsável
perante a Câmara, e uma Câmara entro~~da com o governo
e ameaçada de dissolução nas hipóteses previstas na Lei Maior,
este País irá ter um· Congresso mais reS-pOnsável e também
um chefe de governo majs responsável.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Agradeçc) o aparte
do nobre Senador Chagas R~drigues, e .queri~cacrescerttat
que é preciso, não_ apenas um maior entrósameD.l:õ_ entre o
Senado e a Câmara, que constituem o Congress-o NacionaL
Eu dirhl' que é importante que as Casas se- respeitem, que
o regime dado para um projeto por uma das Casas tenha
a mesma tramitação na outra Casa. Porque, se senadores
pedem urgência para um projeto é de se presumir que ele

j

"O SR. EPITÁCICÍ C,\,FI';T,E~Ji.,A , ,Ç~rc~~~ ~iri:âJ?~rt.~
ao nobre Senador, cori:l Ill:~it.aa.I~gf.ia.. . , ,-;.~,
,,. ;;,;)
O SR. DIVALDO SURUAGY -Senador, V. Ex• trouxe
para o Senado da RepUblica a texpetiêlitiii êfe ·longos a:n:ds
no exercício parlamentar-na Câmara âOs DepUtados. V. EX~
trouxe, tam~ém, a experiência do Executivo, como Prefeito
de São Luís do Maranhão, comO Governador do Estado do
Maranhão. V. Ex~ congregou essas experiências· e,·oom-é"Silâ
sensibilidade de homem público, apresentou·um- projeto que
recebeu o a!Joio da esmag-adora maioria desta ·casa. ·V. E~
·oomo ·que traduzia uma.. e~pectativã ·p4 :urP..:-<l;r;tSeib- d~ ~V;ários
segmentos da sociedade brasileira. Esse-prqj~to fo~ ~proVad9
no Senado, fOi enviado para a Çâmara ,e 1 lame_J}t<iyelmenle,
não teve o and.lmento que a su~ ín'!Port"âiici.a l deh;;[m1bay~.
Mas, dentre as atividades do legislador-ou dentre as'atividaes
do Poder Legislativo, se enfatiia·aquela de chamar ·a a(enção
do Executivo para os assuntos ou para os clamores maiot·es
daquele corpo social. O projeto de V. E~ teve· esse _mérit0,
teve essa virtude. E o. Presidente da República foi buscar
_as idéias professadas no projeto-de'V~ Ex~.e cpm·a inicüifiv.a
que o Poder ExecQ.tivo dispõe de ser o gerador.do.fata polítiCO
ou do fato administrativo, ele, encarnpando m_uitos.-dõs pontas
de vista esposados e defendidos por V. Ex~,. ·sintetizou tudo
isso_nuroa medida provisória. Quero me cOngratular com V.
Ex~ e, através de V. Ex~, co~ o Poder Legislativo,- pórque
cumpriu o seu papel. Independentemente ou n~o da aprovação
da .Câmara, V. Ex~ conseguiu chamar a atenção do País;~'
_Q que é mais importante, do Poder que tem ainda a capacidade
de transformar, d~ gerar os fatps, q_ue é :oYoder Execu~ivo,
para a implantação de uma- riledida. provisória. Daí a minha
alegria em me congratular com V. Ex~.. que, -estreiando:na
Câmara alta do País, já con§egue· transfOrmar em realidade
um pleito do maior interesse da comunidade brasileira. Dàí
a minha alegria, mais uma vez repito, em"ter·V. EX' cOmo
colega, porque V. Ex~ é sempre Lim poço de sabedonà.

. ó SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Muito obrigado, nobre Senador Divaldo Suruágy, V. Ex0seinpré foi muiio g~!l<:
roso com este seu amigo. foi meu ~omp~eiro com.o prefeito
de capital. Morei nO Estado _de V. EX~ qu_atros ailc:)f!, !i:z;,_\á
bons aqügos, como V. Ex', compadres e afil.h.aQos- _ ··'-' ,_
Mas, Sr. Presidente, antes de.enceqar as m~nhas palavras,
eu quero apenas, talvez até a,ntecipaitdo o que normalU,.enfe
deveria acontecer, que seria a leitura .da medida provisória,
dizer que tenho aqui a Medida Provisória n'. 297, editada
no Diário Oficial de hoje, sábado, 29 de junho. E o Capítulo
IV, da utilização_de cruzados nQvos, permite usá: tos nos. débitos de qualquer Origeiti ou natureza, vencidos.até 31 de d~em
bro de 1990, à Fazenda Nacional, os estados, ao "Djstrjto
Federal, aos municípios, autarquias, fundações, institlli_ç~es
finatlcéíras· -públicas, Banco Central, _ins~_it_uiçc?~s fina·nceiras
federais, Instituto Nacional de Seguro So~ial e demais ãu~ar-
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quias e fundações públicas federais, Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, preço de aquisição de imóvel da União,
inclusive domínio útil rta constituição de aforamento de terre~
no' de marinha, bens inservíveis, bens imóveis da União, materiais inservfveis, bens móveis, bens imóveis, saldos devedores
de fmanciamentos habitacionais".
Enfim, o Governo caminha para se recuperar perante
a opinião pública.

Sobre o congelamento dos cruzados novos, aqui desta
tribuna, sugeri ao Ministério da Economia que fizesse de uma
s6 vez a devolução, dentro dos limites estabelecidos na legisla-

ção federal de garantia da poupançã, inicialmente pelo Banco
Nacional da Habitação e, posteriormente, pelo Banco Central,
porque, na medida em que o Governo confiar no povo, o
povo vai redobrar a sua confiança no GOveffiõ. -Sr. Presidente, concluo meu pronunciamento com este
apelo à Mesa do Senado, para que. juiit6- C6üla Mesa da
Câmara, encontre111 uma forma de respeito mútuo das dUas
Casas do Congresso, dos seus Parlamentares. de suas iniciativas e de suas deliberações.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. Presidente, peço
a palavra como Uder.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CA!{DOSO (PSDB SP. COmo Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, acabei de ouvir
as palavras do nobre Senador Epitácio Cafeteira. S. Ex~ tem
toda razão no que expós. Não quero voltar a esse tema, porque
já foi debatido aqui, mas o número de projetas de importância,
de relevância, que não têm sido considerados a tempo oportuno é muito grande.
Lembraria alguns projetes que nós aprovamos há algum
tempo e, como costumamos aprovar no Senado, são projetas
que transcendem a autoria de um só Senador. São projetas
que nós, realmente, discutimos muito aqui. :É o caso do projeto
sobre as concessões de serviços de obras públicas, que é um
projeto da maior relevância, que teve a aprovação desse Senado; já foi apoiado até pelos setores económicos do Governo
e que, não ·obstante, não caminha, como não caminhou, já
disse o Senador Chagas Rodrigues, projeto tambén;t nosso,
. de vários nobres Senadores, a respeito da participação dos
empregados nos lucros das empresas.
Eu não queria nessa manhã em que nós estamos praticamente encerrando nossos trabalhos que durarão apenas mais
dois dias, deixar de fazer algumas considerações maiS otf:·
mistas.
Em primeiro lugar, sobre o próprio trabalho !egislativo
que foi muito intenso este ano, tanto no Senado quanto na
Câmara. Ontem estivemos reunidos até de madrugada na
questão da LDO. Sei que há imperfeições, incl~sive porque
a COmissão de Orçamento não funcionou apropriadamente,
e é muito· difícil votar-se matéria tão corri.Plexa sem--que haja
uma maturação sobre os temas, mas, ainda assim, o Congresso
este ano teve um desempenho bastante efetivo.
Recentemente, li um trabalho do Dr. João Sayad, que
foi Ministro do Planejamento na época do ex-Presidente José
Samey. O ex-Ministro João Sayad, nesse seu trabalho, chama
a atenção para o fato de que no Brasil, tal~_~z,_esquecemo-nos
do principal. O principal não é aquilo ao que estamos dedicando dia e noite, que é só a economia. Acho que essa afirma-

,~
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çãó vinda da parte de um econimista, como João Sayad, é
nil.iito importante. No trabalho, Sayad mostra quanto o Brasil
realizou de positivO. Não é do meu hábito tecer loas a pessoas
e não o farei. Mas é importante que não caímos nuni -pessimismo exagerado sobre as possibilidades do Brasil.
Como sabem V. Ex~s pelos inúmeros pedidos de licença
que trago a esta Casa, viajo com muita freqüênciã. ao exterior.
e tenho até orgulho de dizer qu-e nunca pago pelos cofres
da Nação. Sempre o faço por convites externos de universidades, de instituições internacionais etc. Pois bem, nesses
muitos encontros, percebo com clareza que, embora nossa
situação, no novo inundo que se está desenhando, seja hoje
uma situação delicada, porque_, efetivamente, deixamos de
tó"rilar' medidas oportunas de modernização do nosso patq ue
ihdustrial, de abertura da nossa economia- corii consC:iêncía
e com límites traçados por nós próprios da nossa capacidade
também de atuarmos no plano internacional, se tudo isso
é verdade; se, portanto, o Brasil, de alguma maneira, ficou
para trás, e mesmo para trás com relação a pafses Como a
China comunista, onde alguns Senadores estiveram recentemente; se é verdade também que estamos em desvantagem
com relação a readaptação à economia modema, à economia
contemporânea; apesar disso dispomos, contudo, de algumas
vantagens que não devem ser menosprezadas.
~-Houve um avanço ·eilói'Iíle ·nos últimos anos em matéria
de ~uma importân,cia, para- a -cj_ual não prestamos a devida
atenç~o. __ Neste ponto, rendo uma homenagem ao ex_-:Presidente José Sarney que está aquí presente. Não por S. Ex"
estar presente, mas porque -:-eu já disse i.S:Sá no últiffio dia
em que o Senado Federal esteve aberto, quando S. Ex• ainda
~!-~ P~esidente da República - foi_ durante seu governo que
nos abrimos à América Latina. Isso é muito importa.nte. Eu
pertenço a uma ge-ração para a qual a América Latina era
uma espéci~ de pesadelo. Nós queríamos nos reconhecer como
se fôssemos euro, ·talvez eurafricanos, mas nunca latino-americanos. Por circu!l~tâncias da política, eu vivi muitos- anoS
na América Latiria; só no Chile morei_ 5 anos, e ti-abalhel
na Cej)al, trabalhei nas universidades, trabalhei na Argentina,
no Peru, no México, enfim, tenho uma certa experiência do
mundo Jatino~america:no. Nós éramos desconhecidos. A primeira vez que eu dei aula na Universidade do Chile, em
1~~4, era uma difiCuldade imensa fazer com que as pessoas
tíves_sem um mínimo de interesse sobre o que estivesse do
lado de cá da Cordilheira dos Andes. Isso mudou radicalmente. Hoje, existe uma elite cultural latino-americana, que
é lida e influencia tOdo o continente, elite composta por brasileiros e não brasil_eiros. A mudanç_a que começou no plano
de relações diplomáticas e culturais hoje está consubstanciada
num acordo extremamente importante, que é a formação do
Mercado Comum do Cone Sul.
Acredito que nós brasileiros ainda não demos a devida
atenção a esse açorda, que começou, repito, no Governo
do Presidente Sarney, mas que o Presidente Collor continuou.
E cito os dois Prf::sidentes pelo que fizeram sem nenhuma
inibição pois é uma questão naciOnal, não é partidária. É
uma questão da posição do Brasil no mundo. Acho que essa
possibilidade que nós temos hoje de um relacionamento mais
firme na América Latina, nos dá uma vantagem enorme no
plano internacional. Não nos esqueçamos que, apesar de que
hoje tudo parece ser desgraça no continente s-ul-americano
e especialmente no Cone Sul, na verdade nós desfrutamos
de uma vantagem essencial, que aparentemente é uma desvantagem, mas que será um benefício muito gfailde para o Brasil.
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É que o Cone Sul do continente american_~ é uma região
pacífica e fora das tensões internacionais. No mOmento em

que ess_e mercado estiver con~tituído _com_ mais firmeza, com
mais força, um mercado importante, estariinos ao abrigo das
grandes lutas que hoje se delirieiãm no mundo, a prinCipal
das quais é a formação de novas nações independentes na
Europa.
O próprio continente asiático ainda_não _salvo a All~rália
e a região da Nova Zelândia, não está a!heiõ às grandes tensões. O nosso está. É uma vantagem não s6 para o bem-estar
dos povos, mas para investimento futuro. Não sou tã.o pessimista, como muita gente é, quanto à possibjlidade de no futuro
termos um pólo de desenvolvimento dentro das nossas possibilidades, sem nenhuma maniil de grande potência, más que·
permita o bem-estar do nosso povo aqui no continente sul-americano, no Cone Sul.
O SR. Júlio Campos- Permite-me V. EX' um aparte?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Com prazer, nobre Senador.
·
O Sr. Júlio Campos -V. Ex• está abordando, neste
sábado de trabalho, um assunto muito importante pata a Nação brasileira. Nós que somos representantes, de um <;:stado
fronteiriço com três países praticamente da América Latina,
como é o caso de Mato Grosso, que faz fronteira permanente
com a Bolívia, com o Paraguai e até mesnio com a inflUência
decisiva do Peru, ficamoS realmente felizes de ver V. Ex~
realçar a importância que tem o mercado latino-americano~
Enl Mato Grosso já ~StamoS cultivando os países vizinhos,
numa integração em termos comerciais e culturais. Sempré
tivemos as nossas vistas Voltadas para a Europa, pata a África,
e até mesmo para os Estados _Unidos, deiXando para trás
o relacionamento que poderíamos ter com os países latino-americanos. Sabemos o IJ1er~do que está sendo formado, o
grande potencial. Desde que o saudoso Presidente _Juscelino
Kubitschek lançou no final dos anos 50, Início dos anos 60
aquela política de integrª'ção latino-americana, ela fofesquecida e só no Governo do Presidente Samey e agora no Governo
do Presidente Collor é que está-se voltando a essa política
de integração. Eu queria parabenizar V. Ex•, dizendo que
realmente é importante, porque já tivemos um grande relacionamento no passado, que hoje praticamente está esquecido.
Há um potencial de mercado a ser cultivado entre o Brasil
e os países latino-americanos. Por isso acredito no potencial
dessa região e nessa integração, principalmente no aspecto
político que V. Ex• abordou-. Somos uma região fora dos
esquemas, fora das dificuldades de integração de idioma, de
relacionamento político, como ocorre na Europa, onde as
nações estão se digladiando, com inúme-ras mortes, com infaustos acontecimentos. Parabenizando v: Ex•, quero-reafirmar que V. E~ traz a esta Casa um assunto de real importância, que é a in~egração do povo latino ,americano, daS nações da América do SuL..
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agradeço a V. Ex•, Senador. Júlio Campos, recordando - <:amo
V. Ex' bem o _sabe - ao Senado que além da questão do
Cone Sul existe uma enorme importância em toda essa articulação que ora se faz com a Bolívia, com o Paraguai, ao redor
do rio Paraguai, enfim, uma integração no Coração da América
Latina. São vantagens efetivas no novo_.desenbo do mundo
que se está processando, e acredito que não estejamos valori-
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zando suficientemente nem o que já se fez nem nossa potencialidade.
Assim, no Rio Grande do Sul, as transformações que
ocorrerão serão benéficas para aquela região~ É muito ím-pOftante que isso ocorra, porque é um.a região que esteve com
seu ritmo de desenvolvimento prejudicado nas últimªS__c;técad~s~ podendo recuperar, se desenharmos uma política efetiva
de integração, cuidando, obviamente, dos intet:e_sses. dos nossos compatriotas do Rio Grande e de_toda a r~gião do Sul
do Brasil.
- Vê-se oportUno, que não há motivo para pessimismo nessa matéria. E não há motivo para pessimismo em outras matérias mais, às quais brevemente me referirei.
Por acaso, ontem, ao abrir o jornal, verifiquei que era
aniversário- fazia 82 anos- do ex·SenadorMagalhães Pin·
to. Sabem V. Ex>P a posiç_ão que teve o ex-sen~dor nas lutaS
de 1964, como sabem V. Ex~s de_ que lado eu estava, que
não era o dele. O Brasil é um país tão formi<Jável que com
o _correr do tempo antigas relações de injmizade e de qificuldade política se transformam em relações de maior proximidade. E-não digo isso porque-temos met~s em com1,1m, mas
porque me recordo de que o próprio- Magalhães PíiltÓ-, em
certo momento da luta pela redemocratização, se lançou como
bandeira da reconversão do País à democracia e ao civilismo.
Ontem, eu caminhava a pé por"'Btãsüia, como às Vezes
faço, e deparei-me coni senadores, ministros do Supremo Tribunal e com o __ex-Presidente da República, também caminhando pela manhã. Com que segurançã'?- Nenhuma. Tranqüilam~nte. Em que país do mJ..Indo pessoas dessa relevânci~
e que tiveram empenhadas em lutas políticas tão árduas podem
se dar a essa satisfação de sentir que vivem em segurança
sem guardas-costas? Não a segurança imposta pelas armas,
mas a segurança de vida não apenas à cordialidade do nosso
povo, mas do respeito da população. CafthO$ numa de~~~
cracia, se posso dizer, com uma certa ironia, sem que nos
déssemos conta. E essa de_mocraciª implicou uma mudança
efetlva do comportamento, das atitudes de afetiVidade, _~
funÇão simplesmente de que este País- consegue absorver grandes tens_c,')es ~ tx:an_sformá-las e~ \J-ma coisa positiva. IssO rião
é demagogía, rião são. só.mOdPs d~ d~ef~J>,.e !epeitt~ pércc::~
mos, passando do_ plano pessoal e da minúc1a da vida cotiditlnã
pafá a Vida institucional, que sem_ que houvesse alarde o Supre~o Tribunal Federal toma decisões_d~ ~aio r ~~le_~_ânci~, p~-~~
pendentemente do Poder Cent_ral. As m~danças que fíze"ilfoS
na ConStitUição, às vezes injuSla-inente-critiça~s,__tiy:er~_co
mo resultado hoje o fato de_ que existe um Ministério Público
que realmente exerce a sua indepen-dêricia e a exerce sem
que disso haja agressão, a tal ponto que o próprio Chefe
do Ministério Público, que inquinOu-de inconstítucional_y~~s
medidas do Presidente, é reconduziQ.o, _com apoio deste Senado,. pelo próprio Presidente à mesma função.
---0 Sr. Marco Maciel --V. Ex' me concede um aparte,
nobre Senador?
·
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Pois não,
Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel - Rapidamente gostaria, nobre Sefiador Femãndo Henrique Cardoso, de destacar três pontos
do discurso de V. Ex• Em primeiro lugar, quando V. Ex•
chama a atenção para o fato de que o CQngresso neste semestre
produziu e produziu muito, e de modo especial o Senado
Federal. Estamos encerranQ.o o semestre_ com um saldo extre-
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mamente positivO, disCUtindo e votando matérias extrema~
mente importantes, muitas_ das _quais leis complementares à
Constituição que promulgamos em outubro de 1988. Em segundo lugar, também gostaria de dizer a V. Ex~ que o desenho
que a ConstituiçãO trãÇou para o sistema de goyerno, a meu
ver, foi um desenho adequado, caracterizado por aquilo que
certa feita denominei de equípotência de poderes. E V. Ex•,
de alguma forma, está exaltando, na minha opinião, esse modelo, na proporção'em·crue reconhece que isso está permitindo
fazer com que os poderes - conforme preceitua a própria
Constituição- sejam independentes e mais harmónicos. No
nosso País, não está havendo conflito entre poderes. Se, antigamente, no presidencialismo que praticáVamos até à Consti,::
tuição de 1988 - o chamado presidencialismo hegemónico
ou imperial - , eu sempre dizia que não era o Executivo
que era forte, mas os outros poderes é que eram fracos;_ agora,
não: o _Congresso recuperOu a sua funç3o 1egiferarit~, e a
ela teve acrr.:.scida a função fiscalizadora de controle dos atas
do Executivo, o que, ao meu ver, é inuito positivo; o Judiciário, sobretudo a sua cúpula - o Supremo Tribunal Federal
-teve reforçada a sua função de controle_ polítTCo da constitucionalidade das leis; o Ministé!'io Público, hoje, podemos quase dizer, _é uma instância autônoma, senão um quarto poder,
e tudo isto concorre para que haja uma descentralização de
funções e uma demo~ratização das deliberações, se assim pos-so afirmar. Por isso,_copsidero que esse _mo_de_lo__ que aí está
deveria ser mais testado, antes de sofrer qualquer alteração.
Por fim, quero, também, dizer que concordo com V. Ex~
quando condena o pessimismo que ocorre com relação ao
Brasil. Acho que atravessam·os uma grande crise, não podemos negar, uma crise sobretudo econômica, com repercussões
muito agudas no plano social, mas progredimos muito no
plano político-e-no plano institucional. De mais a mais, começamos a encontrar as nossas· saídas. Daí por que eu gostaria
de aproveitar a ocasião para repetir uma máxima que ouvi,
certa feita, de Juscelino Kubitschek: ''Com relação-ao Br~,sil,
o otirpista pode errar, mas o pe-ssimista já com-eç3 errãildo".

O SR: FERNMmO H'ENRIQUE. éARiióso ·.::... ivtuito
ob,rÍgado a V. ~-~.Em_bor~ nào p~ssa concordar int~tramente
copt o argumet:tto da equipotência, que V. Ex~ pregou, reconheço que ã nova COnstitUiÇão- Ca"rilinhou na direção de um
melhor equilíbrio. Mas acho -e- ·quetia re~sal~~~-~~te p~~to
-que, além do esforço instituciOnal, existe_álguma coisa
--e volto ao que disse o ex-Ministro João ~ayãd - que
tem a ver com a própfia --uma -exfireSs-ãO tafVe_i_ vaga cultura nacional. Somos capazes de absorver crises e de propor
alternativas e, muitàs vezes, sem que percebainOS, já encontramos o caminho e não o reconhecemos ainda.
Não digo isso para jus.tificilr o~injustificáVC::l~ IOJ~sÚfi~vei
é a· -nosSa situação -atual. Efetivamente, precisamos de um
esforço ainda maior, no sentido de uma convergência, para
que o Brasil possa tomar o impulso que necessita. MaS dfgo
isso para que nós não-caiamoS pura e simplesmente, numa
análise pessimista.
Os dados económicos são sempre aflitivoS e, na nos·sa
mania nacional de tomarmos o pulso da economia a cada
momento -agora temos·indicadores de inflação a cada semana - , não sei se esse é o melhor caminho para sairmos do
impasse.
Acho que o melhor caminho é recobrarmos a ·noção de
que temos um País, uma Nação; e essa Nação tem um povo,
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que tem necessidades urgentes e, para isso-, precisamos de
alguns alvos que devem ser definidos colctivamentc.
Impressionou-me muito o que ouvi do Governador Brizola, nos Estados Unidos- S. Ex~ estava lá, numa outra reunião,
mas ouvi as suas afirmações num jantar no BID. S. Ex• mencionou que, hoje, no Rio de Janeiro, depois de um esforço grande, são assassinadas 25 crianças por dia. é uma estatística
trágica. Eram 40, segundo disse S. Ex~, quando assumiu o
Governo. Hoje. são 25 crianças. menores, abandonadas, mui~
tas delas, efetivamente, criminosas, mas que são mortas sem
que ninguém saiba, que são mortas sem que a sociedade organizada, à qual pertencemos, sequer tome conhecimento. Para
minha vergonha não sabia que a estatística era tão escandalosa. Isso não é uma peculiaridade __do Rio _de Janeiro. Em
várias OUtras cidades do Brasi1 também se assassinam menores.
.
Então, um País que tem a potenc~alidade que nós descrevemos, q11:e saQemos existir~e na qual acreditamos, que tem
uma çlisposiçãp de entendimento tão amplo, porque o difícil
no Brasil é haver desentendimento - Assistimos todos os
dia_~ isso: tremenda tempestade, mais na Câmara do que no
Senado, mas às vezes aqui também cai chuvisco, e, de repente,
quando tudo parece perdido, tem-se uma solução. As vezes
ao arrepio do bom senso, as vezes ao arrepio da lei, mas
se procura uma solução-, um País com essa ·potencialidade
não pode continuar cego aos seus problemas reais. Esses problemas não se resumem ·a saber se a inflação subiu um ponto
ou meio ponto, não derivam simplesmente de o parfiâo A
ou B ganhar com tal ou com qual laf~:ce, mas são esses outros:
temos crianças que são assassinadas por çausa da situação
social; que temos desemprego; estamos evidentemente com
dificuldades na reconversão da nossa indústria; que, eventualmente, a agricultura não foi apoiada no momento adequado,
e nós sabemos qué não o foi em várias oportunidades. Mas
se são esses os problemas, os reais problemas, se é essa a
pOtencialidade e se a disposição nossa- nossa, digo brasileira
- é uma disposição não de deteriorar tudo até chegar-se
a uma situação de insolubilidade, se não a de encontrar a
reconciliação, por que, ao invés de faz;er o que sempre foi
feito, que é criticar permanentemente a chamada conciliação,
não buscarmos uma conciliação-que não seja das elites, mas
que seja uma coriciliação ao redor dos interesses nacionais
e populares?
Acho que é essa a nossa responsabilidade maior e acho
-que nós podíamos, no Senado, ter a inici~tiva, no próximo
semestre, de definir uma pãuta, uma agenda, que nos faça
sermos aqueles que vamos matcar as poSições e mostrar qual
é o caminho, ao invés de nos "oqueixarmos sempre de que
o Governo não faz. Se não faz, façamos nós!
O Sr. Ronan ~i~o- Permite-me V. Ex~ um apãrte?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Pois não,
Senador Ronan Tito.
O Sr. Ronan Tito -Senador Fernando Henrique, V.
Ex~ está fazendo um discurso que engrandece o Senado Federal, que abre um leque muito grande de assuntos e cria condições para um debate. Creio que esta - não é descoberta
minha- é a função precípua do Senado Federal: ser o palco
dos grandes debates. Mas, V. Ex', neste momento, fere um
ponto da maior importância. Vamos ver, por exemplo, a Itália,
logo após, a Guerra. O que aconteceu na Itália? Todos os
partidos, do Republicano à extrema esquerda, reuniram-se
no arco consti_tucional, sentaram-se, discutiram o país, projetaram-no, fizeram um acordo. Mais recentemente, tivemos, na
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Espanha, Los pactos de Moncloa, os pactos de Moncloa_às vezes as pessoas pensam que foi üm pattó- só, mas; foram
diversos pactos, diversas reuniões. No entanto, somos bastante

gentis, como bem disse V. Ex\ sómoS capazes ·ae perdoar
- perdoar é muito bonitó~ a sua r~iz _é hip~rdonare, ou _sej_a,
doar mais- mas, está~nos faltando competênciãpât~csentat
mos e olharmos uns nos olhos dos OutrOs. V. Ex~ cifõu' b

Presidente Sarney, o Presid~rtte Sarney teD.~ou, esfê CongressO
tentou. Não conseguimos. A -tentativa ·de um aco-fdo _maior
para se superar-as dificuldades inerentes a üm regime gt3D.dio-

so, com uma complexidade econômica e social grande', que'
sai do regime autoritário para entrar num regime demócráticõ,'
seria da major importância. O México também fez um acordo
em um determinado momento. Não fomos capazes~- -Lem:
bro~me, Senador Fernando _Henrique Cârdoso, de uma frase
de um líder trabalhista, dita em um determinado monlento,
em que nós todos estávamos ávídos por esse-debate' por esse
encontro, por esse pacto:· "Não podemos nos reunir porque
o trabalhador brasileiro não- tem mais ~ada para perder".
Frase bonita, que lhe valeu a eleição no seu sindicato, na
sua associação. Mas, de lá para cá, quantos trabalhadores
perderam, Senador Fernando Henrique Cardoso? Qúanto·
perderam os trabalhadores? Acho-- que· riós precisairtos' de,
também, não só sermos·elhanos, educados, gentis,-rmlS também começarmos a olhar com seriedade os prOblemas deste
País, despindo-nos um pouco-úa nossa vaidade, düs nossos
tabus, dos nossos dogmas e, olhando para a frente, tentarmos
arrumar este País. Os trabalhadores depois dessa afirmação,
perderam muito e ainda têm muito a ·pe'tder. O Brasil está
perdendo. Não vejo possibilidade de consertar a sltUaÇã<:idos
trabalhadores se não consertarmos- o País. Não vejocondiçâo
de consertarmos a uníversid3.de se-nãõ-êõltSérlàrtnoS o País.
Não vejo condição de criarmos melhores meios pãta as FOrçaS
Armadas brasileiras se nós -õ.ãb acertarrii9s o nos~o P;1ís. V.
Ex\ quando fere uma série de assuntos, quase abre _u,q1 ~~que
para um pacto. Agora, se somos elhanos-~.e Sóiíios"'"-~;r:au~-
nos uma coisa: grandeza. Que V. E~,· com esse-discurso,
convide os trabalhadores, os-padrões, os pollticos,'"corifo' a-rco
constitucional, para que deixemos só de ser educados e gentis
fazemos isso ou não sei -quando a solução virá. O -discurso
de V. Ex~ é muito inteligente e excita. E perdão por ter tomado
·
tanto tempo. Obrigado, Senador.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Não, Senador Ronan Tito. Sou eu que agradeço a V. Ex• E não
posso mais do que concordar: Aciedito que.-~fquestão especificamente dos trabalhadores iem que ser também reequa'Cionada. ReequaCionada nos termos em que·a c·oloca -v .. Ex~
Não se pode, em nenhuma circunstância, dizer que já perdemos tudo, ninguém perdeu tudo. E mais ainda, se perdemos,
temos que construir de novo. E seria uma pOsiçãO suicida
aquela que levasse as lideranças sindicais· a um isolamento,
tendo em vista apenas os problemas da sUa própria categoria.
Hoje, os trabalhadores já sabem disso. Recentemente, no
Paraná, num encontro proporcionado pelo Senador José
Eduardo, estava presente o líder sindical, do ABC, chamado
Vicentinho, Vicente Paula da Silva, homerri. de grande sagàcidade. E na discussão, quando S. S' manifestOu um séria de
reservas, como devidas, a alguns posicionamentos-ali mariifestados, não deixei de lhe dizer que ele próprio, na greve geral,
tomou a decisão de não participar dela. E tomou a decisão
de não participar dela com cói"reção, porque rião tinha sentido
aqueles trabalhadores, que vinham de várias lutas vitoriosas,
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entrarem numa luta indefinida, que não se- 'via qual era o
objetivo·; na qual os- trabalhadores iriam atrás simplesmente
de uma exacerbação de protesto. Vejo e compreendo, e às
vezes ate pãrticipb do sentirilento de protesto, por causa da
~esorganização geral exiStente. Mas o protesto, que não leva
a uma proposta, apenas mina a possibilidade de saída. o
prOtesto deve vir junto com uma proposta. Os Pactos de Moncloa, o--Acordo Constitucional Italiano, tudo isso foi feitq_
porque-houve uma liderança social, não só política, capaz
de compreender aquilo que hoje é o óbvio; e que não adianta,
simplesmente, pedir 100 se a situação global não permite oferecer nem 30, e que mais vale pedir os 30, desde que se
saiba qual é -o investimento que vai amanhã permitir os 100,
do que simplesmente fazer o protesto.
Ou temos uma compreensão da socTedãâe modema, uma
soéiedade c3páz de se expandir e que o limite da eXp3nsãO
é que deve ser negociado, e as vantagens, advindas da expansão, é que devem ser negociadas, ou ném sequer a reivindicação-sindical encontrará apoio nos própriOs- meios dos trabalhadores. A grande mudança do sindicalismo europeu fOi essa,
foi que ele perceteu que a reivindicaÇão fundamental, como
disse V. Ex•, é política e global. O trabalhador hoje precisa
saber não apenas o que ele vai, ganhar amanhã, maS-: qual
é a política do Governo, para s~be_r se vaí haver um de_pois
de am3;nh,ã. E o que vale para o trabalhador, vale para todos
nóS. C.-eli,~tã.mbém, com pesar, que as próprias forças políticas
se desgastá:m nO einbate do hoje, esquecendo-se do amanhã.
Acho que a nossa responsabilidade-~ como líderes, como
senadores,_ é, precisamente, a de mostrar um caminho e de
colocar objetivos que não se consl!-mãm f!O 9_esgaste do cotidiano.
· ···--~
A política não é, como dizem os americanos, um jogo
de soma zero, no qual quando um ganha o outro perde. Enquanto pensarmos nos problemas do País em termos de que
"se um ganha o outro perde," não há saída. Ou há proposta,
pela qual se percebe ganhos para todos, embora possam ser
desiguais, e os que menos ganham vão lutar por mais ganhar,
e estão certos nessa luta, 01,1 se recoloca ·a perspectiva da
pOlítica ne-sses· termos, ou há um emPate pe'infanente, que
leva a nada.
--;Isso- vale para todos n_ós. Mu-ita~ vezes deix.amos qe J1eg~
ciat o que é negoci~Vel. A1hda ontem rompemos um acordo
sobre a MP n~ 296. E tJ.ão é só a oposição que rompe. não.
Tainbém o GoVerno ro:tnpe acordos, de repente, sem que
se entenda o porquê. Rompemos acordos que são realizáv~is
antes de explorar todas as possibilidades de sua realização,
para que? Para sertnos expressivos, para que possamos, em
riõiilÇ -de um protesto generalizado, coincidir com o anseio
geral. Mas é esse o papel de um líder político? Cabe ao_ líder
político apenas vociferar o mal-estar das massas? Ül! cabe
ao líder político dar soluções que -levem a um be-m-estar para
essas massas?
Se nãO substituirmos a nossa retórica, que é uma retórica
freqüentemente de queixa, de gritaria, de reclamaç-ão, sempre
justa, adolescente, por uma retórica de construção, o que
não quer dizer adesão, porque não se constrói sem oposição,
é preciso que a oposição mantenha a~ suas posições para que
se-construa, mas é preciso·que Governo e oposição caminhem
para a construção. Se continuarinoS pura e simplesmente complacentes com o grito, não estaremos cumprindo nosso papel
de políticos. Estaremos, talvez deixando nossa consciência
tranqüila, porque gritamos, mas esse não é o papel do político.
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Se não tivermos a noção do Estado que queremos cons- já sentimos o problema social, económico, da economia intertruir, da Nação, na qual queremos viver no futuro, não e$tare- nacional.
_ .Repito~ pela terceira vez, João Sayad, vamos deixar de
mos contribuindo __<:f_etivamente.
_ __
__ - ·- __
,.
Vejo;- com muita freqüêncía, qUe se substitui a proposta lado essa obsessão pelo índice, para saber se subiu ou desceu
_
.
____ . ,. _ =- _. __ "pelo protesto.
aJnflação esta sem~na. Não §e çonstrói.um povo só assim.
Serei o últimO-. como V. Ex~ também é, Senador Ronan CQnstrói-se um pov_o com crença. Constrói-se uma Nação,
Tito, até ·com mais ênfase, com uma vo;z: ma_is_ possante do organiza-se um Estado, decidindo alguma coisa, com a qual
que a mirih3., serei o último a concordar co~ _~ _exi~!~nda as- pessoas se identifiquem, voltem a acreditar. Precisamos
de um acordo na calmaria. Ninguém faz acordo na calmaria. voltar a _acreditar. Este é o ~omento por causa da situação
Acordo se faz na briga, mas a briga não pela briga em si, internacional. Este é o momento por causa do cansaço que
se qot~ no País. Este é o momento porque nós já ternos
" · , , ---~- --:-:---- ~ --- ..
mas briga tendo um pbjetivo.
Disse V,_ Ex• que já se tentou várias vezes~ É verdade_. ~ma democracia; isso náo é pouco, issO é muito. Isso custou
Já se tentou várias vezes, mas talvez não tenhamos definido muito a muitos de Dós: a todos, digamos, de maneiras diversas.
ao redor do que caminhar.
Nós. já temos um regime democrático, embora não tenhamos
Quando cu percebi, recentemente no Projeto de Recons- ainda aquele controle da democracia no cotidiano que é ~eces
trução Nacional, c não fui o único, vários Senadores aqui sária. Mas, é uma vantagem enorme para esse povo. E fácil
falaram isso, que havia talvez um caminho, apoiei-o, fazendo crescer a moda dos tigres asiáticos: crescer sufocando o poyo.
restrições aqui e· ali. Eu c -Outros senadores mais apoiamos Já crescemos assim no passado; não queremos isso novamente
o caminho. De repente esse caminho desaparece, não por e não acreditamos que o Senado queira, nem que ninguém
obra nossa, mas por desaguisados internos a,o Governo. _E no- Brasil queira. Queremos crescer com a democracia. E
deve dizer, com toda a clareza, que percebo esses_ desagui- coube-nos uma herança dificílima: construir a democracia sem
sados, esses_ desencontros. Falta ao Pafs sentir firmeza, não prosperidade. Espanha e Portugal tiveram a sorte de poder
a firmeza do autoritarismo, não a firmeza âo_ disc-ufso retórico con.struir uma derpocracia num momento de expansão econóque apenas propõe metas, mas a firmeza do_ caminho,_ e_ política mica na Europa. A nós nos tocou um momento de muita
é caminho, não é objetivo só. Objetivo é fácil. Cabe _mais dificuldade a come_çar por uma herança de uma __pesada dívida
às universidades, às igrejas, ~os _intelectuais proporem os obje:- externa. É -uma dificuldade imensa fazer democracia onde
tivos, e ao próprio pov6. Não é essa a tarefa difícil do político, as demandas aumentam, é natural; onde o povo exige mais,
nem do Governo, nem da oposição. A tarefa difícil é construir é natural, sem que tenhamos os recursos para dar, quando
o caminho. E quando se percebe que_ se está palmilhando teremos que dizer que a demanda é justa mas temos que
um atalho, de repente há uma obstrução nesse atalho. Como atf;:nder às prioridades porque não temos recurso para tudo.
dizem os alemães. "Num dia de céu azul cai um raio na nossa É ·nesse ponto que se vê o homem de Estado: dizer sim e
dizer não. Não apenas em função da justeza da demanda,
cabeça".
.
mas de uma relação entre o que se pede e o que se pode.
Ainda anteontem quase caiu um raio na cabe_ça de um
O Sr. Pedro Simon- Permite~me V. Ex• um aparte?
dos nossos senadores, que hoje é Ministro da Justiça e, que
se o tivesse efetivamente eletrocutado, como-_estaríai:nQs_nóS
0 SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Ouço
hoje? Não nós aqui, mas o País? Outra vez na: incerteza:
o nobre Senador Pedro Simon.
E em função do que, meu Deus?_ De n~da. Houve uma
O Sr. Pedro Simon-- Nobre Senador, talvez se as dificulcrise ideológica, há uma discórdia profunda? Houve um desencontro por falta de_ coordenação. Falta COÇ)rdenação, falta dades económicas não tivessem existido neste País a conquista
capacidade de transformar o objetivo em prática efetiva. Não da democracia teria sido bem mais difícil. Certas partes concordigo que falta só no Governo,não, falta entre nós também. daram em sair porque sabiam que as dificuldades já estavam
Freqüentemente, vejo as lideranças debatendo, tentante colo- aí. Mas, eu me refiro a João Sayad que V. Ex~ citou tantas
vezes em seU pronunciamento. S. Ex~, em certa oportunidade
car uma agenda no lugar e não consegUindo_ f3ié-lo" _
conosco,
disse que País estranho é esse o nosso que, em termos
Então, Sr. Presid~nte, Srs. Senadores, já abusei da paciência de V. Ex•\ não é meu hábito, mas nãô que~ia qUe de conquistas, nós conseguimos nb_Campo das obras, no campo
dos projetas materiais grandes conquistas. O Brasil não tem
este semestre encerrasse, sem este meu pronunciamento.
Aliás, é a primeira_vez que ocupo esta tribuna, porque nada a copiar do mundo; constrói uma ponte, uma estrada,
não tive ânimo de fazê-lo, nesses últimos meses,- porque real- uma hidrelétrica, os nossos técnicos são os mais competentes.
mente me senti um pouco- desacoroçoado pela falta d~ cami- No campo do social, infelizmente, não conseguimos os mesnhos. E os caminhos que defendi ali embaixo da mifil)a cadeira mos êxitos. Debatemos, discutimos, analisamos. Entretanto,
de Líder, eu os apoiei sempre com reservas. Agora, não vénho é muito difícil que _as nossos projetas dêem certo. Felicito
V. Ex~ pelo pronunciamento. Que bom nesse final de semestre
apoiar caminho nenhum.
um pronunciamento como o de V. EXI'! Pronunciamento que
Venho pedir ao Senado Federal: vamos nos juntar, vamos vem nos afertar,_quando estamos prestes a retornar aos nossos
definir um caminho para o Brasil, não exclusivo, mas conver- estados, que, na verdade, as coisas são positivas. que temos
sando com os outros, se o Governo iúíO qiiiset, "temos fÓrça um caminho positivo a ser levado adiante e não apenas cobrar
hoje. Vamos tentar propor soluções. Não acredi~o que o Go- do Presidente da República nem do Poder Executivo, mas
verno seja tão insensívél asslm, nem os líderes do· Governo. perguntar o que podemos fazer. A mim ,me pergunto o que
Vamos tentar com o nosso próprio esforço, com nossa própria nós podemos fazer? Creio que estamos vivendo aquela mucapacidade, quem sabe, definir, pelo menos, uma pauta para dança de rumo, principalmente nós da oposição, que acostuo próximo semestre. Que seja uma pauta que toque nos pro- mamos a cobrar, a lutar pela democracia, a lutar pelas conquisblemas fundamentais do Brasil. Que. encaminhemos esses pro- tas da liberdade, e não nos damos conta de que essa etapa,
blemas. Não os repetirei, porque tod~s os.conhecem, ~odos não tenha terminado, que chegamos lá, e temos que dizer
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qual é a nossa participação na luta pelo social, na luta pelas
mudanças de rumo deste País. V. Ex• diz_com muitacortvicção
e é real, que temos de nos pergulttar o·-que podemos fazer,
no que podemos colaborar. Sinto por parte de parlamentares,
de técnicos, de economistas e de trabalhadores uma ânsía
de ajudar. Lamentav~lmente, às vezes, eu vej6-àté nó discUrso
de V. Ex~. com a competência que lhe é característica; ·pms
V. Exa é um homem profundamente convicto do social, que
é difícil dizer o que deve ser feito, o que nós podemos fazer.
Precisamos buscar essa nova posição, buscar esse_ entendimento, e entendermos, nós da oposição, que -dialogar não
é humilhante, que não significa adesismo, mas sim buscarmos
encontrar o caminho. V. Ex~ tem profunda razão e devemos
realmente dizer o que podemos fazer. Acho, também,_ que
V. Ex~ tem razão quando diz que não adianta apenas chorar~
mos, apenas lamentarmos, e apenas mostrarmos as: coisas que
estão ruins e as coisas que estão péssimas. Este Pafs tem
condições de chegar lá. E devemos dar a nossa contribuição

para que possamos chegar lá. Quero dizer a V. Ex• que a
mim me parece que essa nova missão do Parlament.o _nós
conquistamos. Se abrirmos a Constituição,-qu~ y.-E~~s_vota
ram aqui na Constituinte, e aquela que herdamos, não a de
1946, mas de 1969, vamos verificar que -este--é-üm -poder,
que há um poder! Que temos condiçõ~~. que podemos mudar
o Orçamento, que podemos de_cidir! Rea!ll)ente, à_Ç<?ngress?
hoje é um poderl Terriàs- Qi.ie- nóS adaptar a viver com esse
poder e a nossa co-re:sponsabilidade no que tange ao que
deve e precisa ser feitp. bigo a V. Ex~ qu~ ac~~dito que
nessa caminhada que temo~ pela frente, temos cohdições d~
egar lá. Este Congresso, os partidos políticos, ainda que totalmente debilífadOs, ainda que buscando caminhos, podemos
responder ao pronunciamento de V. Ex•: acho que o próximo
semestre será o seme~trt:: .da consolidac;~o. Da c_ons9lidação
do Congresso com o C_qngresso e a .consolidação da busca
de caminhos. Meus cumprimentos a V. Ex~
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agra-

deço a V. Ex•

·

Ao terminar, Sr. Presidente, quero tomar o fio da meada

que me foi dado pelo Senador Pedro Simon.

.
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da grande cidade, se nós nos esquecermos dessa mat~nça.. de
ni.endtes qUe nos· envergonha; se nós nos esquecermos de
tudo isso e se nós-apêóaS-fiCái'rilbS-me-dindo o índice de infla~
ção, por mais que era seja condicionante do to_tnpottamento,
nós amanhã poderemos até ser um País- córil.o -_alguns outros
por aí afora são e alguns até na América Latina, com o Tesouro
-eiri~ôTdern:~-ma.-s com o povo na miséria. Temos que ter coragem
de dizer que os objetivoS cenfrais de const~ução de um país
são, sim, ter um -Tesouro em ordem, mas um Tesouro em.
orde'Ql: _çuj9_ O -Ordenamento se- faça_ desde o iní_Cio vQlta~Ç>
para as questõe.s da for:niaçãO .de ~~a. naÇãp, .renw~- hgje
apossibilidade de reforçar esJa Nação. O cqnj!lnto_4o.s,fatop~s
que rrie parecem favoráveis mencionei mu,i~o de passag~m
n_o_ ~nj~io da minha exposição e acredito que o Senado, no
segundo semestre, por sua liderança e por seu conjunto. devia
tornar a sério a tarefa de uma reorientação qo debate.
Não tenbamos ffiedo das palavras-, se para alcançar isSo
for necessária-uma conCiliação, que a façamOs; ~e for ne:ces~
sário um pacto, palavra hoje desgastada, que o façamos,.desde
que a conciliação ou o pacto não sejam de adesão~ um governo__, mas sejam de adesão .a_ cau.sa d,a Na_ção e a causa de
uma Nação como o Brasil n.ão. ~ .o~tra, sep~~ -·a destÇ- .P~vo
cuja riliséria continua Sendo apenas.objeto Qe di~curso e ~uito
pouco objeto prátic() de transfoftnaç~o. . . .
. , ..
-:: Sr. Presiden~e, Sr$. Senadores, me perdoem, queria apenas fazer um-breve discurso quase para ·explicar porque estive
calado tanto tempo não vindo a tribun~; era por· angústia
e queria- diier que essa angústia não tem a ver corp a fa)ta
de çr~nça, mas tem _a ver, com minha preocupação, por nossa
pouca: capacidade de org"anlz_ação- e de .decisão. Digo, no~sp.,
do Congr~sso, para que possamos e_fetiVamente ·dizer., a qüe
viem-os depois que conse_guirnos red.ernq~r'!-tiz_a! o País e g~~.
nhar de novo o poder.
.
.
.
, .
· _
Vaffios exercer esse novo poder, Srs. Senadores, v~os
exercê-lO da úDica maneira digna de exercer Um poder, olhan~
do para o povo e com generosidade, não para com o povo,
-que reclama justiça e não generosidade -_mas para conosco-, para que não nos percamos na miuçalha da briga part~dária
_quando o Brasil clama por soluções nacion~is .e- populat:es.
. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito .bem!
Palmas. O Orador é. cumprimentado.)
Durante o discurso do Sr. Fernando H. Car~
doso, o Sr. Dirceu-Carrfeiro·, ]9 SeCretário deixa
a cadeira da presidência, que é ocupá.dq pelo Sr.
Mauro Benevides, Presidente.
----

A questão é exataJflente esta: o que podemos fazer agora
que somos um poder? EXercê-lo! Mas de que maneira? Tentava insinuar que o exercício do poder não sé compagina
com a demagogia _e a retórica. Não se ~ompagina, simplesmente, com ecoarmos os sentimentos das massas q~e est~o
sofrendo. O exercício dO poder nos obriga a dar .soluções.
Nos obriga a definir nirnos. Nos obriga a ver um pOuco mais
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)' .:_ À Presilonge no horizonte o qUe vai acontecer. NOs obriga a antecipar- dência antes de conceder a palavra ao nobre Senador LouriVã.l
mo-nos, às vezes, até- ~os anseios da ptópria população. E Baptista, que também se acha ~n.~c.rito para}~lar na. s~ss~o
nos_ obriga, sobretudo, a fazer aquilo que nós durante tantos de hoje, e antes, portanto, de 1~1cxar também 3: apr~ctaçao
anos pregamos. Todos. dizem, mas ainda não pud~mos fazer, da Ordem do Dia, deseja comumcar aos Srs. Sen~dores q~e
e o Senador Pedro Simon mencionou: transformar realmente o Congresso Nacional deverá se reuriir M.16 ho~s d~ hOJe,
o social na questão central. E por is~o comecei citando ~ para que, nessa ocasião, se constitua Comissão Mt~t~ mcumtermino citando João Sayac\_: "Embora p-~onômico hoje nos bida de apreciar a Medida Provisória n~ 297, ed1tada pelo
afogue, eu seria o últim9 a negar a importância-dele, se ficar~ Senhor Presidente da República, que a enviou ao Congresso•
mos apenas perplexos diante do económico, mergulhados nes~
Nacional, na Mensagem que passo a ler:
se afã; se nos esquecermos da educação,·que está em panda·
·· ·
recos; -do professorado, que não tem mais, às vezes, como MENSAGEM N• 328
sobreviver dignamente; da tecnologia e da ciência; da agricul- Excelentíssimos Senhores membros do Congresso NaCional:
Nos termos do disposto no art. 62 da C?nstitu!ção "Fede~
tura; da reforma agrária, da qual falamos e nunca- fizemóS
de urna maneira adequada e eficiente e os projetes es.tão ral tenho a honra de submeter à elevada dehberaçao do Conaí rolando sem que se dê andamento a eles; se nós nos esque- gr~sso _ Nacionaf, acompanhado de Exposição de ~otivos.do
cermos da habitação; se nós nos esquecermos ~~--tragédia Senhor Ministro da Economia, fazenda e PlaneJamento, o_
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texto da Medida _ Provisória nP 297, qu(! "DispÕe sobre os
impostos e contribuições federais, disciplina a utilização de
cruzados novos, dá nova redação ao art. 9n da Lei n" 8.177,
de 19 de março de J9_2_!,~_e_ <_lá outras providências".
Brasilia, 28 de juriho de 1991. -Fernando Collor. ·
Cabe ,então, à Presidênciã, convOcar o COngresso Nacional para que, às 16 horas de hoje, possamos proceder à constituição da comissão mista que, no primeiro momento, examinará a admissibilidade ou não dessa proposição editada pelo
chefe do Poder Executivo. As providências subseqüentes~ "ri~
lacionadas com a tramitaÇão dessa matéria' serão detidamente
examinadas pela própria Mesa, no sentído_ de que a Resolução
n9 1, de 1989, seja ·aplicada com absoluta precisão; embora,
como sabem os Srs~ Senadores, nu-dia 1'1 tennlnarã eSsa·e-tapa
da atual Sessão Legislativa.
·
··
Em razão dessa edição-, ·a Mesa examinará quais as diretrizes regimentais e constitUcionaiS que ditarãt;> o desdo_bra-_
menta da tramitação dessa medida provisória, editada pelo
Senhor Presidente da República.
Por outro lado, a Mesa reitera o apelo, tantos e seguidas
vezes transmitido ~o:s _SrS. ·se·riadores, de permanescerem em
Brasília; cancelando seus _compromissos nas respectivas unidades federativas, pbi-quc iinportantes proposiç·ões deverão ser
examídadas no âmbito-do Senado F_ederal. Uma _delas a Lei
Estadual, aprovada onteill, com flumerosas alterações naquela
Casá do Congresso l'{acionai.
_ _
Como o projeto é originá-rio do Senâd-0, -aUtor que foi
o nobre Sen_ador_ Máiio Covas, e tendo cm vista que inúmeras
alteraçõeS foram procedidas no texto originário desta Casa,
a PresidênCia convocará sessão'do Senado Federal, passivei-_
mente às 17 horas de hoje,_ e as lideranças j~ se poSiCionam
para que, tão logo cheguem a esta-CãSà OS àutógrafos ên'óados
pelo Sr. Presidente da Câmara dos Depuüt.dos, Ibsen Pinheiro,
se réalize um amplo estudo ern torno das inovações q·ue fóram
introduzidas por iniciativa dos Srs. Deputados.
Portanto-, teremos uma, duas ou três sessões no Senàdo
Federal, ainda no dia de hoje. Naturalmente, na próxima
segunda-feira, Congresso e. SeDado deverão realizar sessões,
de conformidade_ com en~endimentos que serão mantidos e·ntre mlm e o -Presiàente da Câmara e·, hü" âmbito do Senado,
com as lideranças e demais integrantes desta Casa Legislatíva.
U nobre .Senador Esperidião Arnin deseja falar sobre
essa matéria antes que o Presidente desdobre a sua fala, abordando outros temas que não são rigorosamente esses agora
enunciados da cadeira presidencial.
.
O SR. ESI'ERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, eu gostaria
de contar com a sua boa vontãde para alertar e fazer um
apelo no sentido de adotarmos uma certa cautela, não obstante
haja necessidade de urgo;;ncia; ·em relação ao Projeto de Lei

Eleífóral. ·

Mesmo não diSpondo dos autógrafos. comd V. Ex~ mesmo
tomei conhecimento ontem de que a Câmara ·dos
Deputados introduziu uma alteração no in_flso III do art. 36,
que diz respeito- à quãntifiC3Ção da representação de cada
partido no Congresso Nacional, nas Assembléias Legislativas
e nas Câmaras Municipais, para efeito da distribuição de _tempo. E, se a informação qué recebi é procedente, vai nos induzir
a proiilover uma alteração aqui. Não sei se-O Senador Mário
CoVas; ·autor do projeto que ãqui foi examinado por nós,
tomou-co:.iliecimento do assunto. Mas, para que se tenha uma
idéia, nesta quantífiCã:ção, ou seja, na questão da data para
eftHto de tomada de posição da quantidade de representantes
esclar~ceu,
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por partido político •'m cada Casa do Parlamento orasneuo.
se a informaçiio que recebi é procedente, há uma impropriedade, posto que a data tomada como referência não permite
um critério de eqüidade, de justiça para tal aferição. Por
essa razão, tomo a liberdade de, com a compreensão de V.
Ex", Sr. Presidente, e dos meus nobres pares, solici_tar que
haja um prazo um pouquinho maior para que se consulte
especificamente o tópico do projeto de lei apreciado e aprovado pela Câmara, sob pena de, aqui, não se adotar uma
correção -não sei se de redação ou de mérito -que. no
meu entender se faz necessária no projeto de lei, que, corno
sabemos, tem preemência do tempo a presidir sua tramitação
para a necessária aprovaç;;io. Era esse o comentário que gostaria de fazer, Sr. Presidente, contando, desde já. com a compreensão de V. Ex" e com a_ vigilância da assessoria que o
assíste. Valho-me da oportunidade para reiterar a minha solidariedade à assessoria da Mesa. que, ontem, inadvertidamente
foi atingida pela observação do nobre Deputado Gastone Righi.
Solidarizo-me, também, com·a assessoria da Mesa e relato
a ela que nos ajude a fiscalizar esse inciso do autógrafo, que
virá da Cámara.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Mesa esclarece ao nobre Senador Espei'idião Amin que, tão logo os
aut9grafos cheguem a esta Ca~a. diligehciará cópiãs p"ara todos
os Srs. Senadores, e que também, há um encontro de lideranças programado para a tarde de hoje_,~ fim de que as inovações
introduzidas pela Càmúa dos Deputados sejam detidamente
apr~ciad<!s nessa triagem inicial, e- às 17 horas o Senado voltará
á ,sê _n;-1.!-riir, se possível para aprecíâr essa propOsição, que
terá que ser apreciada nesse período de trabalho do Cqngresso
sob pena, por uma !f!terpretação que ja se estabeleceu, dela
não sur"tir os devidos c legais efeitos para aplicação às eleições
do próximo ano. Srs. Senadores, tomem assento nas bancadas
para uma pequena faia presidencial, em razão de questão
de prdem suscitada, há poucos instantes, pelo nobre Líder
do PDT, Senador Maurício Corrêa, diante de notícia veiculada
por alguns órgãos da imprensa bi-aslleira. Objeto, portanto,
da fala do Líder do PDT, nobre Semidor Maurício Corrêa,
e,_ também, da informação transmitida pelo Senador_Diiceu
Carneiro, de que o titular da Presidência,-assurnindo a direção
dos trabalhos, oferece tia à Casa os esclarecimentos indispensáVeis para a mais ampla elucidação do assunto relacionado
com o aumento doS .servidores e com a matéria constante
em dciiS importanteS"~órgãos da imprensa nacional. A Presidência faz justiça. A imprensa brasileira, sempre atenta aos
trabalhos desta Casa, não teve, realmente, oportunidade, porque p-ermanecemos ·aqui até as dua~ _qoras da madrugada de
hoje, de realçar o sigf!i~icado da decisão do Congresso Nacional, ontem, quando, depois de apreciarmos cerca de setenta
destaques, votados um a um, num esforço realmente estafante,
garantimos a aprovação; no prazo cóllstlhidona.I, da Lei de
DiretiiWs Orçamentárias, lastreada na qual se processará a
elaboração da Lei de Meios da União._
A Presidência es~larece aos Srs. S-e-nadores, e muito mais
do que aos Srs. Senadores, à opinião pública brasileira, que
a rejeição da Medida Provisória n\' 296 ensejou a elaboração
de um projeto de decreto legislativo, sugerido pela própria
comissão mista que, apreciando, no mérito, negou apoio à
medida provisória. Esse projeto de decreto legislativo, com
amparo na Resolução no 1, de 1989, tramitou, inicialmente.
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na Câmara dos Deputados e foi aprovado pelo Senadu_Eede~
ral, e por mim promulgado ontem, tendo recebido o n~ 166
- Projeto de Decreto Legislativo n" 166. Este projeto de
decreto legislativo regularizOu os efeitos jurídicos da Medida
Provisória n'·' 296, recusada, por parte do Congresso Nacional,
em uma manifestação soberana, claramente expressada por
.·
várias lideranças, e por 329 votos, contra 1ll.

Junho de 1991

os_ servidores do Poder Legisl~tivo com um reajuste d~
_37_,88 por cento, -n-os meses de maio e junho. Esse percent~al corr~.spo~de à média do que foi Concedido pela Medida Pr?vtsóna 296 (concedia reajustes diferenciados para
os se_rvtdores públicos civis e ·militares), deTrubada em
plenário na quarta-feira. Mas os deputadOs e senadores
não receberão nada, conforme ficou acertado entre ·as
líderes, porque entendem que apesar de ser um direito
legal, ficariam muito mal diante da opinião pública se
optassem por estender a eles também o benefício.
· Os proventos dos parlaml'ntares sã- serãO cOrrigidos
:_-em_.agosto, quand? haverá reajuste linear para os funcio ..
. · nán?s do ExecutiVO. A decisão de ontem abrange oS
.servidores da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas
da União, que é órgão do Poder Legislativo. O líder
do PT, Deputado José Genoíno (SP), revelou que, apesar
de algumas quetxas regtstradas nos bastidores do Con:.
grcsso, os parlamentares acabaram concordando que se
fossem contemplados por esse reajuste, estariam. forne_·
ce_n?o argument?s aos colegas governistas para inuitaS
cnttcas e acu-saçocs.
·
. Tamhém ontem, o Senado aprovOU pOf'uriahíffii'aaâe
· 9-Deó~Xó~I...~gislativo que regula os efeitOS jurídicos da
MP 2Y6. rejeitada pelo Congresso·. Os serv.idores éiVise militares não precisarão devolver nada do que fOi" rece-bido nos meses de maio e junho, quando esteve em Vigor
a 296. Este decreto foi aprov'ado pela Câmara quintafeira.

Em razão disso, e atendendo aos reclamos e aos ditames
da Resolução n~ 1, processou-se a tramitaç_ão, nas dUas--CasaS
do Congresso~ 'do projeto- de decreto legiSlativo que,. como .
afirmei, foi promulgado ontem, com o número 166. Concomitantemente com a regularização dos eféitds', jurídicoS ê finan-ceiros dessa medida provisóri3, as duas CásaS do Coni;fessó,
dentro de sua competência, promoveram um reajuste "dás vencimentos dos servidores, tanto da Câmara·da.s Deputados c07
mo do Senado Federal.
· ··
-- ·
Esse projetO iuafdou urna sernelhariça legislativa; e as
duas Casas aprovaram essas- proposições, éóncedendo aos servidOres um coeficiente de aumento em torno de 1.3788%.
Rigorosa unifofniidade nesse coeficiente entre a Câni.ara dos
· ·
Deputados e o Senado FederaL
A resolução a que- âludó é do pleno conhecimento dos
Srs. Senadores e diz o seguinte:
.
·
''O Senado Federal, no ~so de sua ~qmpetência con~ii~
tucional e considerando a manutençã,o dos efeitos Jinãn::ceiros da Medida Provisória n' 296, de 1991, determinada
pelo Decreto Legislativo n' 166, de 28 de junho de 1991,
resolve~
_
· ··;
··
U!'fi rel~to absolutamente fiel do COrre"io Braziliense~ que
Art. 19 ApiiCa.::se Ocqeficiente de 1.3788% riós meses
de maio e junho do corrente ano aoS· Valores de re-m-une-· nos chegou às mãos nas primeiras horas da manhã de. hoje.
Esta. "?residência permite destacar. neste_ instante, _qUe
ração, afincluídas as vantagens acessórias, dos serVidOfes ·
do Senado Federal e ~os órgãos supervisionados - Oo o Presidente da Câmara d9$ .Dc~:putados e o Presidente do
Senado Federal.entenderam que a elevação de subsídios de
caso, o Cefraf e o PrOdasen.
·
Art. 29 O disposto no arfígo ailfetio'r-aplka.:.se de Deputados e Senadores deveria, até mesmo por um imperativo
igual modo aos proventos de aposentadoria e âs pensões de naturt:;za ética, ficar condicionado ao Poder Executivo,
no instante em que fosse dirimir o impasse surgido em consedecorrentes do falecimento de servidores.
Art. 3~ Essa r~solução entra em vigor na data de sua qüência da recusa da Medida Provisória nó 2%.
publicação.
·-A Presidênci~ desta Cas-a até se envaidece de ·proclamar.
Art. 49 Reyoga~-se ~s disposiç~es em cofit~ário.~·
nesfe instante, que todos õs líderes.pariid3:riôs·, até hoje, nesses
Essa é a Resolução n' 21, de 1991, já promulgada e que, quatro meses em que tenho tido Oprivilégio de dirigir o Séri3do
dentro desse percentual que foi extraído daqueles oUtroS atri- Federal, delegaram à Mesa e ao próprio Presidente a prerro·
buídos ao Poder Executivo, que se esC?lonavam de 19 até gativa de conduzir a vida administrativa do Senado Federal.
27%, se extraiu esse cálculo de 37.88%, para se favorecer Se essa delegação é ünplícita, no exercício- do próprio cargO
com esse aumento apenas nos meses de. ni8:io·- e -de junho, de membro da Mesa DiretOfa em relação a mim, de Presidente
exatamente o espaço de tempo em que se caracteriZOU a efká_- do Senado, independia de uma reiteração por documento es·
cia da Medida Provisória n" 296. Somen!e nesse espaçO- de crito dãquilo que nós já havíamos pactuado, o Presidente
tempo se favoreceu o Quadro de Pessoal do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado Federal.
d::t mesma forma como a Câmara dos DeputadoS o-fef em Se assim não o fizéssemoc;, Srs. Senadores, eStaríainos descumprindo, inclusive, uma resolução estabelecida, q~é é a Resotu..
relação aos seus servidores.
_
,
Nesse projeto de Resolução n" 21 nãÕ.-liá qualquer alusão ção n'64, de 1990, assinada ainda pelo Senador Nelson Carnei:
à elevação de subsídios· dos Srs. Senadores, menciortãdo em ro, que exemplarmente dirigiu o destino do Senado Federal,
dois órgãos da Imprensa brasileira. NO caso;· O Globo, em - cujo art. 79 preceitua: "Os valores _da remuneração dos Depusua primeira página, diz: "Senadores aumentam seus salários tados F_ederais e Senadores serão reajustados uniforme·mente
·
, por ato das respectivas Mesas, na mesma data e no ffiesmO
para 2 milhóes."
Reconheço que outroS órgãos da Imprensa fizeram O re- · percentual fixado para os servidores da União".
Quando o Presidente Ibsen Pinheiro e eu entenderrios,
gistro absolutamente fidedigno. O CorreiO-Braziliense que,
minutos após aquela decisão soberana do CongreSso NacioÔal,
às 6 horas e 30 minutOs, chegava as mitlhas mãos, destaca:
de- recusar o acolhimento à Medida Provisória n°· 296, nós
PARLAMENTARES SEM REAJUSTE
tivemos, e não entendam, em modesta revelação em relação
Numa decisão inédita e unânime, a Câmara dos Depu- ao Presidente do Senado, mas muito justa em relação ao
tados e o Senado Federal, em votações separadas, aprova- Presidente da Câmara, a clarividência de entender a nosSa
ram ontem projeto de resolução- que beneficia apenas _,responsabilidade, deixando que Senadores e Deputados per-o
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mancc_ess_em à,margpnl dl.!s_se aumcn.Lo. E isso..-Sr.s~ St:nadores.
fo~di~o.pelo

Presi.Qe,nt.; Ibsen Pinheiro c por mim em_cntrcvbta
C0)1Çedjdu à emissoras de tt:kvisão. Eu próprio assb.ti, porque
grav.ado em vidçm_..teipe. a_Jcclaração.do Pr.esidl.!nte da Câmara 17 'a minh.a, próprjq. di?:cndu 4ue qualquer manifc:.tação
ne?SC. ~cntido_ dcpenderia.de.:: um~1 n.:uniJo da_.s duas Móas

Qireto,r<U), que conjuntamentt:: <-~pn:ciariam as repercussões
dt:ssa. marêria junto a Senadores e Deputados. Se antcs_nós
já havíamos conv.cncionado, pactuado que até o Podl.!"r ExecutiVo decidir em torno dessa matêria n~"io se estenderia esse
a_un~e_n,to a Sç:-_ç~qdor::s c D.eput<t.dos. nossurprcendt.:u sobrema-

n.eira,<1 man_ifJ;!stação Ja .impnmsa com uma divulgaç;'io -que
açTed,itP. r,t~1o h::nha sido ditada pela mú fé -não atrihuiria
má fé" a esse -tipo de_ divulg;.tçào ~~ mas certamente a um
equívo~o na intcrpn::taç:;.io do que aqui se decidiu. Ainda mais
po,r .que a.iJ.1t.erprerqçãçr literal da resolução aqui votada p~rmi·
ti ria que· a própria impnmsa . . cuja acuidade proclamo neste
mprnento, por um espírito de justfça, chegaria à conclusão
de que a tos comple;:mentan:s originários das duas Mesas teriam
que ~c c;ngir-ao disposto~ na,. Rç-:;;Qluçã.o n·· 64, de.IYYO.
Qu::.ndo assumi a Presidência do .Senado Federal, num
pr<??uncj~rneryto que .mcr,eccu os a·plauso_s_indi?crçpantt;s deste
Plçná,rio, ;afirm.ei com myita ~nf~~e,~d~ forma rcalmcn.re peremptória. .que ?S atos Pf<"!-t.Jc_apos ne~ta _c;asa .teriam absoluta
tr~f!spar~n~~a; ;E_n) [I~~hu,m nJQ_mcptp_negu_ei à im_p~_cf!_S~ qual·
quer tipp de _informação, como espero agora_que oS Ç)rgãos
que· transmitiram essa notícia equivocada, eles próprios, atra·
vés de jorn3listas que fazem a cobertllra do congresso; inde-pendentemente -~c _qualquer outra manifestação do Presldcnte! ..s.e êrt'êairCgUCrtt 'de restabelecer a verdade que, nesse episódio,' foi distorcída.·Ent~ndo que essa distorção pcQ_r!,e_u m·cnos
por"má·f~ e rrt~is·por mCto·cqUivóCci decOmirite da suCessão
de J_ellnióes' que téãlitam'o's' a ültitha das quajs term}nqu às
2 horas'da·rnâdiughâá ae hoje. . · E:Ca1h'os éscian!:c"!ment0s que a Mesa se sentiu-no· dever
de' transmitir; sobfeiU.do em razão da questão de ordem que,
no·iitícib dos nossos trabalhos, foi formulad_apclo nobre Líder
do PDT, Senador Maurício Corn~a.
· ·O Sr. Maurício Côrrêa ·- Sr. Presidente, peço a·palavra
, ' · ·· ' · - peta·cnticm.' ' ~ ··' · ' ': · · '

, :Ô 'sli. PRESIDÉ'NTE. ((vÍauro Éencvidcs) -~· Conc~do
a pa4t-vra ao nob.r-e Se~aÇqr,.
_
· OSf:. MAURÍClO CORRÊÁ (PDT- DF. Pela- ordem.
Seni ·reVisão do _orador.) -=._ Sr: Presidente, quero louvar as
explicações dadas por V. Ex•. que nos tranqüilizam. ·
Por outro lado, gostaria de advertir, mais à guisa delembranÇa, que, por sugestão do Senadcir Jutahy Magalhães e
do Senador Esperidião Amin, posteriormente, a Comissão
de Constituição, JU.stiçâ. e Cidadania aprovou a formação de
uma subcomissão para· assessorar ·o Presídente do Senado no
seÍitido·de que informações deformadas, informações que não
corr_espondem à Verdade, que nos denigrem, que nos desonrem sejam corrigídas através de expediente dirigido pelo pró·
prió Senado.
.
_
Sr. Presidente, a teor do que prescreve essa determinação
da Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania, na verdade,
não vem ao Plenáriô, porque é um órg_ão ~e é!-SSessori::t .de
V. Ex~ Eu me permitida ql!e y. Ex• não sô ~xortasse,_afinal,
os jórnalistas que cobrem o Senado, que nos levam para o
público, nos honram com as suas presenças aqui, mas que
V. EX•, expllcita' e declaradamente, formule _lJ.m telegrama
ou um telefonema ao Sr. Roberto Marinho, do jornal O Globo
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e ao responsável pelo O Estado de S. Paulo, pará que se
corrija isso. Estamos cansados, Sr. Presidente, de verificar
na imprensa notas que não correspondem _à verdade, notas
que nos atribuem até com qualificativ~S de ladrões, de pica·
retas e outras expressões até impublicáveis, que não são corri·--gidas. E _agora o Brasil inteiro, através de O Estado de S.
Paulo e de O Globo, tomou conhecimento que um Sehador
vai ganhar 2 milhõ~s e tanto._ Mas o Brasil não sabe que
fiCamos aqui- até !hora, 2horas da madrugada. como fOi o
caso de ontem, para aprovar a Lei de Dirctrizes' OfÇanlCritárias. O Brasil não sabe que apres,en~amos p~ojetpsda .mais
alta rmportância e que-ninguém veiCUla, ·porque não interessa.
Iodá vez _que há um cochilo, utn descuido, s·im, procur~up
jogár sob_re nós todos os escarmentos possíveiS:Por~nto, im-.
põe-se uma correção em defeS~_ dá dignidãde de~te Parlamento. Temos que fazer forças para que a socie_dade brasileira
passe a ter crebibil~dade nesta Çasc;t., Estamos_ num e_sforço
ingente. Ainda há pouco falou o Senador Fernando Henrique_
Cai-doso sobre essa proposta de conciliação; ninguem mais
do que eu, Sr. Presidente, deseja se conciliar cqm oP_residente_
da República. Não com o Preside,nFç daR~públicacorno_repr~·,
sentante _do PRN ou chefe de Urt:J. _programa _de__ ideologia,
mas com o Presidente da República como instituição democrática eleita pelo povo, para encontrarmos um caáíióho para·
este País. ·Está faltando diálogo, está faltando· entendimento.
E o produto disso- foi o equívoco da Medida Provisória n?
296.

Impõe-se, Sr. Presidente, que-~m defesa da 'dignidade
deste Parlamento, em defesa do brio de cada um de nós,
que O Globo e O Estado de S. PaulO procurem agora ~Sç!~~cer,
cõrh os.elementos dados por V. Ex~, com os qu~is me-spJidarizo
e.até me satisfaço, PUblicando eSsa_ declaração ,de_ v .. .Ex~.
para que não haja mais equívocos com. relação~ deturpações
que são passadas para a imprensa nacional.
O Sr. Coutinho Jorge- Pe_rmite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA:... Ouço V. Ex•
O Sr. Coutinho Jorge- Senador Maurício Corrêa, concordo em gênero, número e grau com o seu pronunciamento.
Porém, ele merece ·um reparo. Uin Senador da República
hoje ganha menos que a maioria doS deputados estaduais
e vereadores do BrasiL Recebemos,. para sermos corretos~
um mil.hão e cinqüenta mil cruzeiros- líquido e, ainda mais
divididos em duas parcelas, de quinhentos e de quinhentos
e _cinqüenta cruzeiros. Entendo que isso é um absurdo para
aquele que aqui trabalha e se dedica .integralmente à& suas
responsabilidades. A pior coisa neste. País, me perdoe, é levar
fama sem proveito.-Dizer que um Senador ganha 6 milhões,
8 milhões, quando não é verdade._ Sou professor universitário,
tenho um escritório de projetes. Larguei tudo isso. Hoje ganho
no Senado um terço do que ganhava antes _de ser Senador;
eu e outros Senadores, também. A verdade tem que ser dita.
Há uma injustiça quando se é acusado do que não é. Hoje,
realmente, um Senador recebe um .salário que não condiz
com o seu trabalho, àquilo que ele pode e deve fazer aqui
no Congresso Nacional. Portanto, o único reparo que faco
é, exatarnente, quanto à remuneração atual. Nem com esse
aumento o vencimento de um Senador chegaria a 2 milhões
de cruzeiros. Há, exatamente, um equívoco, uma certa má-fé
nessa informação. Por isso, concordo com a colocação de
V. Ex~ Nós devemos·repor·a verdade e esta é tudo isso que
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V. Ex~ falou, agregado a essas informações que eu·gostaria · ponto de .economia. No meu ente?der, é mesquinharia-, porde acrescentar ao pronunciam~ntó-âe V. Ex~ Muito obrigado.· que isso·nãO vai consertar os 'destmos. do Brastl. O Senador,
pela representatividade que tem, prectsa, ~eal~ente, receb~r
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Agradeço a V. Ex' e um-salário digno. Como homem de comumcaçao, eu ganhana
incorporo totalmente ~ste ~e4 _:aparte, pó~que o fa{c;fd~s~~ · pois não estou exercendo a função - três- .vez~s mais do. qUe
apelo qu€ó faço aqui para que a verdade ~eJa restal.!-r,a?_~ n_a~, ganho aqui no Senado. Ontern, por exemplo, o Jornal O Gl?bo,
implica em ·reconhecer o que V. Ex~ colqcou à luz, para _que
OU O repórter, deturpou O que nós falamos;--;- eu e O S~n"}dOr
todos saibam, que é a infâmia· do que nós ganharp.os: um
Dario Pereira - com relação às providências que a Câmara
milhão e cinqüenta mil cruzeiros por mês; c"óm todos o_s_ nossos tomou sObre essa questão do aumento. Nós não falamos nada
compromissos! Realm~nt_e_, _é_ n~c~ssário_-ql!e haja u~_a _comdisso que o jornal O Globo publicou hoje, a?soluta~ente
pensação mais à altura do_nível_da no~s~.represent~9~o.P?._r__ nada. O que .eu. disse foi Q segU:inte: '',A imp!~n_sa diZ que
outro lado, hós entendemós .• também, que é preciso que ~aJa
um Sénador ganha 8 ou 7. milhões, quero sab~r_ a qu~~ _e
uma maior retómpertsa salarial para a classe traba}had_o_rª·· a qUem estão entregando o 'o'leli, porque eu só ganho l nu!hao
como a solução definitiva dos níveis de vencimento dos funciOe .50,, ,comq disse- o Senador Coutinho ·!orge". Qu~r-diz~r,
náros públicos. ·
. . .
. .. ~
· ~ , ; ·., há urna deturpação, h~ urna,int.enção ~e ~11;fo~ar ~otsas e-rraNão há dúvida d~ qu~ nó,s ganhamos _pou~o. E~tá for~, dás, quando das deverian;t s~r iJ?.form;:td~s ~rre~~mente .... É
de qualquer dúvida que o que nós ganhamos nao e~t.a. dando isso o que eu tenho a dizer, nobre Senador Maunc10 Correa,
para o nosso sustento. Isto· é plenamen~e- correto. Ag~~a,
_
__
_
e receba V. Ex'-os·meus aplausos.
dizér uma coisa qué nãO cdrres·ponde à verdade é intei_r~rrtent~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide>) ,..,- A. !:'residifÚente <;iaquil~ que nós e·n·tendemos ser um subsídio baixo:.
dência ~sdarece aQs nobres senadores que.deverá ser apreciaO Sr~ Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte?
dá, tóio mais, na .Ordem do Dia, a Lei de Cu~teio e Benefício
O SR. MAURÍCIO j:ORRÊA - Pois não. Oiiçõ,' êom- da Previdência Social.. Há uma grande expectativa no País
muita honra, o aparte de--V. Ex~. nobre senãdor Jutâliy ~~g~-: em torno dessa matéria.
·
'
. · ·- ' ---- ·
lhães.
'
O Sr • .PivaldO Suruagy --Permite-me V. Ex' um apa~:te?
o Sr. Jutahy Magalhães.- Nobr~ S~nador, n~ste
O SR. MAURÍCiO CORRÊA- Pois' não, nobre Senador.
eu não estou ,n,tuito preocupado ~~ o quanto ganl;tamos ou.
deixamos de gap1Ja~, s_e so,n~_<?S cnttcado~ !'ofque ~anh~_1;11.os
O Sr. DiValdO Suruagy_- Gostaria de referendar o .ponto.
isto.ou·porq_u~ ganhamos aqudo. O qu~ g<?stana mats de fixar,
de vista defen~fdo pa,r _V.· Ex~, qu~ndo _solicit~ d_a "Rr~sid~~~ia
aqui, é o dever de infprma_~ ~~f1_q, de mfçr~ar corr~arne~~e... da Casa um expedien,te, na fo.rma 4e, telegrama~ tel~x. ofí.c~o,
Se ganhamos x, que digam: Os Sen:;idQrf!s ganhaJ:P: ~utto,,
enfim, o que o Presideitte achar conyenient.e. aos órgâp$ qu~
po'rque ganham x. Agora, não. é possível. se transm1t1r qljla . transrríitirárn esSa riotícia de for~a .deturpada,,para hav~r UIII
informação falsa. É com isto que não i'ne ·conJo:rrn9~ co~
docuniento ofiCial,· e D.ãO "uíri ã.pflo à imprensa. Toda pessoa
infõtmação falsa,. Se a cr(tíca 'é sobre umai~9~ação c<;r~e~a._ oU h}s.!üUiÇãq HU~ .é.a,tingiqa' ~~Sua imcige~ ~.0: a ~b_rig_a~o
tudo bem! É um direito da imprensa. A~ora, é·_ob~g~çao
de .encaminhar .u.m e~pediente aos. jornai~ que deformaram
da imprensa, também, fazer, amanhã, a correção, d_a -q:t~~ma
a notícia, solicita,ndo que, pela lei da imprensa, escl~reçam
forma como foi transmitida a hotícia hoje,_ na primeira página.
a_ verdade, Há outro detalhe que precisa ser esclarectdo: há
Isto é preci~o ser feito, a incorreção d_a rna~.éria tem que ser
uma· detérminação da Casa no sentido de que o aumento
desfeita. Critiquem-nos pelo que fazemos de certo_, ou de.
não seja extensivo a to4os os f.upci~n~'?s, ~o~~l:le o~ v~nci
errado, porque aqui o que é certO não interessa, inte~essa
mentos ·dos DAS e ·dos diretores não poderao ultrapassar
o que é errado, que tem repercussão. ~as quando eles. ~rram,
os subsídios dos Srs. Senadores. Portapto, e_s$a resolução bene:têm a obrigação também de desmentu o, erro,_ de rehfrcá-lo,
ficia- apenas o·s péquerios· fundonárióS tia Casa, uma v~ que
da mesma forma como fói feita a publicação inicial. Pq_r isso_, os funcionárioS de -máiór Dível salarial ·vão' ficar contidos em
amanhã, vou me preocupar em ler esses jórna!s para ver ~e,
seus· Sal_áriÜs, pôiq1:1e ·os seus veiiCiffieritos· nãO pod~m.·u~tr~~
também na primeira página de O Globo, vat estar.. escnto
passar os subsídios dos Srs. s:nad<:res. É bom que ISSO fiq_ue
que não é verdade a info:mação que foi ~ada hoje,
bem claro, para que os functonános detentores de salános
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Agradeço a V. Ex• O co_rte_SPc:mdentes aos subs~dios dos Senador~s.• saibam ,que não
teor do meu pronunciamento tem, exatàmente, esse signifi- tefão àumento. É o apOio que eu gostana de dar a defesa
cado, Sr. Presidente, o de parabenizar a Mesa pelos esclareci- que V. Ex~ fai:, rieste iristante, da Instituição~ cobrando esclarecimento da verdade. C.erta feita, fiz essa cobrança ao Senamentos dados~
- - -·-··-'-----dor. Nelson Carneiro, quando S. Ex~ integrava a Mesa, que
0 Sr. Meira Filho- Permite-me V. Ex• um aparte?
brilhantemente dirigiu. O jornal divulgou - até a ímagem
.
..
O SR. MAURÍCIO CORRÊA :- :co_ncedo o aparte ao foi feítã. ·nos segUintes termos- que um ascensorista de.elevador, no Senado, ganhava mais do que um piloto de Mi~age,
nobre Senad.or Meira Filho.
· .
· ·
quando o ascensorista do S~nado D:âo é nem funcionáno .da
O Sr. Meira Filho- Senador Maurício·, gostaria de aplau- Casa é funcionário de uma empresa prestadora de serv1ço
dir V. Ex~ pelo pronunciamento, como também as interven- e ga~ha salário mínimo4 Mas o Brasil todo tornou. conhecições dos demais Senadores qu~ o apartearam.- Realmente, mento que um ascensorista do Senado ganha v~~~-~~- ~o que
parece que _a imprensa não se mteressa em dtv~l~ar o que um piloto de Mirage. Então, essa verdade prectsa ser esclarerealmente esta Casa realiza. Por exemplo, nunca VI a trnprensa cida, Sr. Presidente, e através_ de um documento formal da
dizer que os senadores, há mais de um ano, são. responsáveis Casa, para que não fique nenhuma dúvida, e não em forma
pela conservação dos carros - con~ertos, gasoltr~a, lavagem, de apelos. Daí a minha congratulação a V. EX', Senador Maupneus etc. Tudo isso por uma medida, quero crer, até certo ríciO Coi"rêa.

cas9.
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tação, o.seu apelo, a sua ponderação, no sentido de que nenhuma acusação infundada ou vazia a membro do Congresso
manifestação _s.oJiçlária neste momento, alerta aos pre~entes-. e, particularmente, do Senado, ficasse sem uma resposta devique nt$s_ devemos. tentar. votar a ·Lei de Custeio" e Benefício
da- não se trata de uma reação a propósito deste episódio,
da_Previdência, aprovada na Câmara dos De-putados~ Há .uma
iStO aCorité:ceu em fe'v'ereiro ___:eU me solidarizei com o Senador
expectativa nacional por essa decisão.
JUtahy M_agalhães, por escrito. Fiz um pronunciãmento, em
que diziil que o Congresso não tem o direito de interpelar
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Sr. Presidente. nós nos
quem lhe faça uma acusação infundada, mas_ o dever - e
reunimos ontem para encontrar um denominaç:for comum sonão se trata de direito de interpelar, !rata-se de d~ver _bre a Lei de Custeio e Benefício. Cre-io quenão-h<iverá probleporg:ue a-.instituição- Ou pessç);l. que deixa transitÇtr mansa e
mas. Apenas quero ser·corfês e geri!il-c<?m o Srs. Senador;es
pacificaiÍl.ente uma acusação iil).procedente contra si, está forque me solicitaram apartes. PeÇo a_S._ Ex'~ ql,le sejam breves.
tálecen'do a acusação e estimulando aqueles que desejam vã.~
Sr. od~cir Soar~s -. ~~ipiit~-ilie
Er. Um ap'a~té'
Ier-s~e- desse tipo de procedimento. Por isSO, _a rriinha obsêr-:
vação, Senador MauríCio Corrêa, até pode ser considerada
' O SR. MAÜRÍCIO ti:ORRÊA.:.. ·oúço o nobre Senador.
mas faço questão pe dizer que não ocorre em
o:sr. 'Od~~if ~Oares'-" N,Ob!~ SeD'adÚr, 'iaÇó Cpi~~tãO desnecessária,
função
de
nenhuma
erupção emocional, em face da matéria
de ap~~tear V. E~~ quando dis_cute_ essa matéria, porque SendO
em questão. Tenho sobre esse assunto urna posição- clara.,..
V. Ex~ um jurista ·e sendo eu-, tarnbéin, fOrmado em Direito~
definida e permanente, que quero reforçar neste momento,
tenho algumas dúvidas em relação à legalidade da extenção
ndoçando a posição que V. Ex~ assuin1u no iníCio ·desta·sess_ão.
dos efeitos dessa medida provisória a nós, parlamentares. Eu
Finalmente, eu nãó poderia fiCar oinisso, diante deste episóentendo que, mesmo que a ·Mesa· quisesse, não poderia, do
dio, ·pOr uma razão muito pessoal· que partilhei~ há poucos
poilto .de vista legaiu.:stender os benefíciOs da _medida proviminutos, com os Senadores Gerson Cama:ta e João Calmon.
sóriâ aos parlamentares, porque· a ·resolução, que Or"ientâ. a
Acab9 de receber, neste momento, a inform'!ç_ã9 de que_ven~i,
Mesa nessa matéria, trata dos aumentos gerais. Es~a ·medida
em última instância, uma ação inédita- no campo da Lei de
provisória não tratou de aumento geral linear, mas de reajusImprensa. Como cidadão ganhei em primejra, segunda e__últites. 'E àté sob esse àspecto, tenho a impressão de que·a- Mesa
ma -instàridas, o direito de resposta contra o ·poder público.
também não poderia estender esse aumento aos próprf·JS serviQuandO deixei o Governo que· assumí ·em ·santa- Catarina~
dores. rsso, a meu ver, poderia ser objeto até de uma ação
contratei,
inclusive, -profisSiona"iS, conio o johialisia Rodolfo
popular: Já fui da Mesa; com o Senador Humberto Lucena
Gamberini, que é estrela justificada -da- TV GlObo, a nível
e o SetJ.â.ddr' Jutahy Magalhães, e estamos, devido a decisões
que tomahiós durâ.nte a· nosS:i gestãO; 'reSpond~ndo a algumas - nacional, que editOu· úm programa de 57 ffiinutos na t~levisãó.
Ganhei, como cidadão, o direitO de resposta. A sentença final,
açõés populares, dúas; ·se não en&ano. A imptensa na medida
acabei de receber agora, inclusive nega· proVImento á um re.:. ·
erri qúe n3.o coôsiderou o taráter' jurídico~ Os efeitoS jUiídiCos
curso da RBS que, na condição de veículo do referido prograe ·Q ob)eto 'da medída pr'o'vísória·. A meu ver, mesmO- qUe
ma·,
também recorreu ·contra o meu direitO de respoSta, quea Mesa quis'esse·esten'der os 'efeitos, OS bêllefíc'ios' dá medida
provisótia a'ri6s, parlamentares; ela-não'Pod.eria 'fãzê-Io, uma· foi vitorioso em prirh.eira, segundo última instâncias. Então,
até pelo dia, pela Coincidência, quero repetir: nós- não temos
vez que ela não estada reSpaldada por resolução· específica
o
direítõ de interpelar, nós temos o dever de interpelar, serena,
em relação a essa matéria. Era este o aparte que queria fazer
mas pertinazmente. Por isso, sou solidário a V. Ex~ pelo pro-·
ao discurso de V. Ex'
nUnciamento .
o:~~. 1\-IAOi{ciO CORRÊÁ- Concordo cÓm ~ p;i~ei·
O SR. MAURÍCIO CORRÊA ~ Agradeço a V. Ex•
ra parte do .seu,pronunciamento, e com relação_ à :s~gl:lri4a.•
não. Acho que. ~-M<:sa f~z .ml!i!o _be~ ~r.n (e.r .estendido os
o· SR. PRESIDÉNTE (Mauro Benevides) - A Presi·.
benefícios, que foram dados a outros se.rvidores, para os_ fundência pede ao nobre Líder Maurício Corrêa q_~e conclua
cionários do Seri~do', ínesín,ó Por clue.Qs salários estáo.defasao seu oportuno pronunciamento, a fÍrit de que se possa votar
dos. O único risc;o que existe é_o do Supremo Tribunal Federal
o projeto de Custeió e Benefício da Previdência.
reconhecer a inconstitucionalidade. Aí, como os funcionários
O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V, Ex~ um aparte?
do Executivo que receberam esse aumento, os daqlJ~ também _
terão que repor esses dois m~se~ •. s-alvo Se ,houver uma lei
9 $r. Gerson C3ínata- PerJl!-i~<;:-~e V~ EX~ um aparte'?
que venha exata.mente conjura.r,essa çrise de natureza jurídica
. O SR. MAURício CORRÊA ...:. :Pediria aos Âenadores
que surgiu.
Nelson Carneiro e Gerson Camatà que fossem. breves; pois
O Sr. Esperidão Amin- Permite-me V. Ex~ um aparte'?
quero colaborar com a Presidência.
O SR. MAURÍCiO CORRÊA - Quço V. Ex• Senador
O Sr. Nelson Ç~rneiro - Nobre Senador, apenas duas
·
EspÚidião Amin.
infor'irlaÇões. Realménte, a Mesa, em 1990, decidiu qu~ sempre que houvesse um aumento getàl para o funcionalismo
O Sr. Esperidião Amin- Senador Maurfdo Corrêa, comse aumentasse automaticamente o vencimento do funcionapreendo que o nosso Presidente deseje dar por encerrada
essa questão, com a celeridade necessária, para que o 'Senado lismo da Casa e, conseqüentemente, também dos parlamentares. No caso, não houve esse aumento. O que se anunciou
delibere sobre os assuntos que hoje vão preencher as nossas
é que era penas um enquadramento, qualquerooisa. De modo
agendas. Mas não posso ríle omitir diante do fato que faz
que a Mesa fez muito bem em não 8plicar a Resolução de
com que V. Ex~ retorne a ocupar ó m:ietofone, por duas razões.
1990, porque não se ajustava à hipótese. Agora, queria comuPrimeira, como salientou, V. Ex•, ainda em fevereiro, mais
nicar que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
precisamente, no dia21 de fevereiro, quando o Senador Jutahy
!"'lagalhães apresentou, formalmente, à Mesa a sua manifes- atendendo a uma solicitação já feita, designou, e deve ter
dêncía, entendendo' a manifestação do_s Srs. Senadores. uma
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a COmissão que deve assistir a

Mesa, para que esta possa responder a esse c a ou_tro_s ataques
semelhantes. Há uma comissão designada pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania que deve assessorar S. Exu,
o Sr. Presidente, nessa oportunidade.

O Sr. Gerson Camata --Vou antecipar, Senador Maurício Corrêa, as manchctes_d~ amanhã: "Acovardados, Senadores recuam''.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- O que V. Ex• diSse!
O Sr. Gerson Canialã- Nobre Senador _Maurício Corrê a,
só es_tou antecipando as manchetes de amanhã: ·~ Aco_varda-

dos, Senadores recuam".
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presidente, o propósito era cumprimentar V. Exn pelos esclarecimentos límpidos
que foram dados e, evidentemente, esperar que haja um pedido formal de- que a notícia seja dada com corr~ção e não
um apelo, porque a informação truncada e errada tem que
ser retificadé:l de mod,o imperativo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Noore Senador Maurício Corrêa, agradeço a V. Ex• pela manifeStaçãó~
Estou absolutamente certo de que a imprensa qre cobre os
trabalhos da Casa, sempre de forma atenta e preci ;a, restabelecerá a verdade do$ fatos. E~ na edição de amanl.ã, ao invês
de publicar na-coluna "carta de leitores~" o faça reàlmehte
com o destaque no mesmo espaço em que fõí-atiibuída essa
matéria na edição de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. !•-Secretário.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 255, DE 1991
Dá nova redação ao art. to, da Lei no 4.728,
de 14 de julho de 1965, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O art. 1' da Lei n• 4.728, de 14 de julho de
1965, passa a vigorar acrescido do segui~te parágrafo único:
"Art. l!' ......................... ~.~·-·····-~u·

Parágrafo único. O m_e_rcado de capitais funcionará em um único pregão nacional eletrônico."
Art. 2? Ficam ás bolsas de valores existentes no País
unificitdas _em uma única instituição bursátil, com ·sede em
Brasilia-DF.
~
Parágrafo único. à Banco Central fixar-á --o--prazo -de
até um ano. prorrogável, a seu çritério, por mais "um ano,
para que as Bolsas de Valores existentes e os atua!s corretores
de fundos públicos se adaptem aos dispositivos desta lei.
Art. 3n Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

o presente projeto de lei tem por õbjetivo instituir um
pregão único nacional para o mercado de capitais.
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Para isso, é necessário unificar todas as Bolsas de Valores
existentes no País em uma única instituição cuja sede será
a cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil.
Com essa unificação, os negócios bursáteis serão realizados a partir de qualquer ponto do País, através de orQ.ens
transmitidas eletronicamente por terminais de computador
instalados nas corretoras de valores.
Com isso, serão reduzidos os-custos 9peraeic)rlais do Sistema e se terá um único índice de variação da Bolsa de Valores.
Finalmente, este projeto contribui para o e·sforço de modernjz_ª_ção que vem sendo realizado pela Comissão de Valpres
MobiliáriOs Com vistas a agilizar o mercado de capitais brasi~~.

-

~

Sala das Sessões, 29 de junho de 1991.- Senador Mareio
Lacerda.
-

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.728, DE 14 DE JULHO DE 1965
Disciplina o mercado de CapitaiS--e estabeleci
medidas para o seu desenvolvimento.
O Pr~sidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a ·seguinte lei:
SEÇÃO I
Atribuiçõ~s dos órg3os àdmiDistratívos
Art. 1n Os mercados financeiro e de capitais serão disciplinaUu::. pcio COtlselho Monetário Nacional e fiscalizados pelo
Banco Central da República do Brasil.
.. ·-·-~·--···· .. ····--·,·············--···-:···· .. ···-····-···-······~-:._:-·-·-,···~~··

(A Comissão de Assuntos Econômicos ~
decisão terminativa.}
PROJETO DE LEI DO ~ENADO N• 256, DE 1991
Declara o Pantanal Matogrossense área reservada para
os fms e usos que especifica e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" A planície do Pantanal Matogrossense, sítuada
óó oe-ste dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do
Súl, enquadra entre os paralelos 169 e 22" de latitude sul e
os meridianos 56° e 589 de longitude oeste, compreendendo
a bacia do rio Paraguai, assim defiriida para os efeitos desta
lei, é declarada reservada exclusivamente para os seguintes
usos e fins:
a) cultivo de agricultura de subsistência;
b) produção e desenvolvimento de pecuária serri.i-intensiva;
c) cultura de pesca de base técnico-çientíficá nas zonações
hidrófila e igrófila;
d) piscicultura;
e) criação e exploração racional e científica da fauna do
complexo do Pantanal;
O cultivo das espécies que integram o quadro fitogeográfico do Pantanal;
g) turismo.
Art. z~ Os projetas industriais ou econômicos que impliquem utilização de insumos químicos, elementos poluentes.
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ou técnicos suscetíveis de alterar a fitofisionomia do Pantanal
Matogrossense ou colocar em risco a preservação de sua faunà,,
bem como a instalação de obras que possam afetar o regime
hidrográfico da região ou causar a ela significatiVa_ degradação
ambiental, deverão_ ter seus respectivos estudos de impacto
ambiental, apresentados em audiência pública e apreciados
pelos órgãos técnico-administrativos estaduais responsáveis
pelas atividades mencionadas no art. 1~' desta lei sem- prejuízo
do que determina o art. 8• da Lei n' 6.938, de 31 de agosto
de 1981.
§ 1" O Poder Executivo terá o prazo de 2 (dois) anos
para elaborar o zoneamento econômico-ecológico da região
definida no art. 1" e submeter Plano Diretor para sua utilização
â apreciação do Congresso Nacional.
§ 2<:> O Pode_r_Executivo, através de seus organismos
competentes, criará linhas especiais de financiamento p-ara
o equipamento e aproveitamcrito de antigas fazendas do Pan~
tanal para atividades turísticas associadas a outros usos típicos
de_ áreas_ especialmente protegidas.
Art. 3<:> Para os fins-previstoS nO ·art. 19desta lei, é incluída na área do Pantanal Matogrossense os_ contrafortes que
integram os cursos d'água formadores da bacia do Rio Paragt,Iai.
, -.. . . Art. 49 Ao infrator do disposto nesta lei será aplicada
a pena pecuniária correspondente a 100 (cem) vezes o _maior
valor de referência vigente, de que trata a Lei n9 6.205, de
29 de abril de 1975, sendo a mesma, em caso de reincidência,
consignada em dobro, independentemente dos procedimentos
nas esferas ciVil e penal, pelos danos porventura causados.
Art. s~ . O Poder _Ex_ecutivo, dentro de 120 dias, a partir
da data da promulgação desta lei expedirá decreto regulamentador das disposições nela contidas, consignando no mesmo que as ações de refOrrità agrária a serem exerciütd~s dentro
dos limites geográfiCos especificados nesta lei, deverão se submeter aos seus preceitos básicos.
Art. 6<:>_ Os rcsponsávei!:' pelos projetas pecuários, industriais e agroindustriais já implantados com financiamento
de entidades o_ficiaís de crédito, ou de programas- especiais,
deverão, em 120 dias, apresentar aos órgãos competentes estudos de adaptação de seus. objetivos e meios, ao espírito da
presente lei.
Parágrafo úniCO. -Os projetas ainda em face de análise,
deverão ser adaptados aos ditames da presente lei para que
possam ser implantados e contemplados com quaisquer espécies de financiamento público.
Art. 7o Esta lei entra em vigor na data de sua publiR
cação.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A pressão intemaciorial e a perplexidade dos brasileiros
frente à destruição acelerada da Amazónia levaram o governo
à elaboração de um plano de emergência- conhecido como
"Nossa Natureza" -recentemente modificado e aprovado
pelo Congresso numa tentativa de frear o processei de ocupaR
ção económica irracioil:3.1 e destrutivo daquela região.
A publicidade em torno da Amazónia deixou, contudo,
fora do debate, a destruição de outros _ecossistemas fundamentais para o País, alinhados como património nacional no
art. 255, § 4' da Constituição.
A consciência parlamentar deve, nesse sentido, ao Pantanal Matogrossense, medidas urgentes capazes de salvar um
santuário natural de importância planetária, bem como a de fi-
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nição de critério para seu uso econômico racional e não predatório.
O presente projeto de lei visa deflagrar o pro"cesso legal
de salvação do Pantanal, através de determinações que deverão orientar_regulamentos posteriores, em obediência aos ditames constituciona_is.
O Pantanal Matogrossense, ou simplesmente Pantanal,
como- generiCamente- é conheCido- na baixada Paraguaia, é
geograficamente, a maior e mais típica planície do País, sendo
considerada a maior área úmida do mundo. Localizando-se
nos rebordos ocidentais do planalto brasileiro, cobre uma área
territorial de 393 mil km 2 , sendo: 139 _mil km~ d~ área inu_nçl,ªvel, 10.688 km' de chaco (pântano) e 243.909 mil km 2 de
região seca (62%).
Integrante das planícies chaco-pampeanas, sendo mesmo
parte de depressão do chaco, nele ocorrem os mais variados
tipos de associações vegetais, que levam ã denominação do
Complexo do Pantanal para o conjunto vegetacional característico desta rica área geofísica da região Centro-Oeste do
Brasil.
Exames ecológicos procedidos em 1948, nesta área, e
que levaram à destinação de suas três famosas zonações (aquátfca ou hidrófila igrófila e mesófila), revelam que o Pantanal
Matogrossense constitui o maior criatório de p1scicultufa do
mundo, a maior concentração de fauna silvestre ainda existente, uma cobertura de gramíneas. que representam excelentes
pastagens, e que reaparecem após o refluxo das águas, uma
vegetéi.ção em processo de intensa evolução, onde emergem
área$ dominadas por florestas, áreas em que se instala o cerrado, e áreas em que os palmais de Copernicia austrais· se encontram em fase de apreciável desenvolvimentO.
Região de riquíssimas paStagen-s naturais alimentadas pelo regime natural das águas de rios, como o Par~g1,-1ªi e_ seus
_afluentes (Miranda; Taquari, São Lourenço, Cuiabá e outros)
e que inundam na época da chuva, no verão, o pantanal é
hÇ>je um dos principais centros de criação extensivo de gado
do Brasil e grande exportador de carne para as invernadas
paulistas. Em torno do Pantanal, em que floresce uma rica vegetação constituída de plantas do cerrado, da hiléia, de palmeiras
e de exemplares típicos de terrenos alagadiços, situam-se prósperas cidades como Cuiabá, Cáceres, Corumbá, Porto Murtinho e Aquidauana, as mais antigas dos Estados de Mato Grasso do Sul, cuja ocupação historicamente se Ie:i ãO _longo dos
- rios da Bacia do P<iraguai.
Infelizmente, porém, a antiga "lagoa dos Jesuítas" como
era assim chamada, outrora, esta riquíssima área do território
_brasileiro, vem sofrendo crescentes agressões em suas pastagens nativas, destruídas sem substitutos ideais: vê seus peixes
e ariiinais faros, vítimas constantes da ação predatória até
hoje não convenientemente previnida, nem punida.
A chacina de jacarés, por exemplo, que alguns pretendem
nacionalizar e em cujo escambo tomam parte quadrilhas de
brasileiros e estrangeiros de países limítrofes, leva o País a
sofrer prejuízo de, aproximadamente, 400 milhões de dólares
só com a comercialização das peles, sem computar-se neste
valor os oito ou dez quilos de carne aproveitáveis de cada
um daqueles répteis que se perdem por impossibilidade de
aproveitamento, já que a atividade ilícita impede a comerciaLização dessa carne, que tem ampla aceitação no mercado
internacional. Enquanto isto, continua os bares e clubes das
cidades pantaneiras cheios de contrabandistas, c_oureiros, traficantes etc., aguardando a estiagem com seus aviões nos hanga-
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res dos aeroportos para transportarem couros, macacos, araras, peixes omamentaís, ouro e pedras preciosas, quando não
cocaína, ou acetona para as refinarias de países vizinhos. Russel E. Mundord, professor de manejo da fauna durante mais
de 17 anos, na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos,
e um dos mais renomados PHD em ecologia de vertebrados,
além de profundo conhecedor da flora e fauna do Pantanal
Mato-grossense, afirmou que qualquer outro povo que tivesse
uma região corno essa, ameaçada, se aglutinaria e marcharia
em sinal de protesto". E_ este ilustre ecologista deplora a triste
extinção a que estãó sujeifos,- a-curto prãzo,--rilõitãs aves e
animais raros daquela reg-iãõ. Nem mesmo a inclusãt;~ ofidill
do pantanal na rede internacional de reservas da biqs(ra da
Unesco, sem efiCazes, meâidas preventivas e coereitíva:S, irá
fazer o -pantanal imune ã depredação e, destruiçãO, já que,
como assevera uma autoridade deste organismo internacional,
"somente um terço das reservas da Unesco foram mantidas
até hoje livres de ações predatórias". Extasiado diante da
opulência e beleza selvagem do Pantanal Mato-grossense,
Alan Riding, c9rrespondente do The New York Times, em
sua visitâ a região, em dezembro de 1984, relata: "Para um
ornitólogo, este é o lugar onde as ayes dos_ livros toma,m
vida e voam; prá um pescador, é oride os grandes peixes
são de verdade; para um turista; é uma descoberta inesquecíveP'.
Já houve quem dissesse que "alguns dias, mesmo alg!Jmas
horas de viagens de barco pelo Pantanal Mato-grossense, num
naturalista convicto". É que os 150 mil km 2 de área inü.llâáVel
ou pantanosa que cobre o coração da América do _Sul $âO
o refúgio da mais farta vida selvagem encontrada no mundo.
Segundo depohnento.de um explorador brasil~\rÚ, aPós
recente visita à regiã-o pantaneira, "aS histórias sobre caça
ilegal, devastação descontrolada e poluição dos rios, têm uma
verdade; o pantanal já fóf melhor há umá década atrás, ainda
é fantáStico hoje, mas, dacjtii a dez anoS, certamente terá
mais cicatrizes."
A área, a maior do pântano do mundo, e superior ã
superfície de muitos estad.o,s brasileiros .e de muit9s pafse~,
continua à mercê do~ ma,is variados tipos de agressorçs 1= _
pessoas inescrupulosas, preocupadas mais em se enriquecer
as custas -da riqueza da região do que em preservá-las. E
isto representa um grave perigo porquanto o equilíbrio ecológico do pantanal é frágil e já ãpresenta visíveis sinais de descontrole em seu constante e uniforme cíclo de .vida.
Segundo os dados do IBGE, cerca de SOO mil couros
de jacarés são contrabandiados, anualmente do Pantanal Mato-grossense. Calcula-se, ainda, que de 1.500 a 2.000-aiiimais
são abatidos diariamente, .de maneira irregular, entre jacarés,
onças, lontras, caititus, capivaras, jibóias, araras e papagaios.
Além dos problemas econômicbs e ecológicos, os caçadores vêm criando um clima de tensão com fazendeiros e trabalhadores do pantanal, fato que já exighi,-·por várias vetes;
a interVenção polidal. A esses grupos envolvidos com a caça
predatória e o contrabando de peles vêm se juntar, não ràro,
pessoas ligadas ao tráfico d_e-dfógas~- --A esse tipo de devastação contra anirriais, inclusive contra
algumas espécies ameaÇadas de extinçãO, como' o cachorro
do mato-vinãgre, o cervo do pantanal, o lobo guará, o tatu
canastra, a arara azul, as ariranhas e outi-os, vêm juntar-se
também, os predadores da flora local. De acordo_ com levantamento realizado pelo Inamp, foi constãtadagrande devastação
de madeira nobre, como mogno, aroeira, cambará, jatObá,
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louro-preto, peroba, cedro etc:-, árvores consideradas importantíssimas para o equilíbrio do ecossistema da região.
O intenso desmatamento observado nas_-margens dos rios,
e levado a efeito pelas empresas agropecuárias e serrarias,
tem aumentado o assoreamento dos rios que descem as serras
para o pantanal, segundo revela o professor Etiezer José Marques, da Universidade Federai de Mato Grosso, em denúncia
que formulou no Simpósio da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciêncía- (SBPc) sobre o pantanal, realizado em
1983. Já naquela oportunidade, o referido professor denufl ..
ciava:, também a grande mortandade de peixes em toda a
região pantaneira, provocada pela aplicação inescrupulosa e
sem controle de pesticidas agrícolas.
--O ·mesmo 'cOnhecido técnico afirmou que à ação' dessas
empresas junta:.sea:tualmente, a cada vez, maior peséá amadora, peixe mensalmente, mas en_tram no pantanal cerca de 200
mil pescadores amadores, que capturam individuãlmente-de
3.0 a 40 quilos de peixes. Em de_corrência, a espécie jaú, por
exemplo, que é muito apreciada, está desapa'recendtYrapidamente.
- -· - · · - No citado simpósio da SBPC outra grave revelaç-ão foi
feita pelo mesmo piofessor Eliezer Marques a pecuária, que
há alguns anos tinha cinco m_ilhões de cabeças de gado no
pantanal, vivendo em estado·semi-selvagem mais que era rebanho perfeitamente adaptado às condições ambie-ntais 'da região. com a introdução da explaração pecuária iridiscriminada
e sem controle, começou a apresentar doenças graves como
a brucelose e aftosa. A raça bovina "pantaneira", ·~pé duro"
ou "tucura" adaptada à região por séculos de.convivência,
e, Igu-almente-, a 'raça eqüiná 'cpantarieir""ã."'', ao irtVés·de serem
objeto de estudo e pfeservação, com_melhoria genética, para
aproveitamento da resistência e qualidades adquiridas, ·Vêm
sendo substituídas quase que irresponsalvelmente por outras
raças inadaptadas à região, e, daí, uma das -razões· fundamentais do decréscimo do rebanho bovino do quase-desaparecimento do enorme rebanho eqüino e da decadência económica de toda região pantaneira.
Diànte- dos níveis alarmantes de ass-oreamento dos· rios
Pã.raguai, São Lourenço; Bugres, Jauru, Taquari e Cuiabá,
pro'vocado pelo desmatamento desenfreado, reclamando das
atitoridâ.des sérias medidas tendentes, não somente a conscientizar a comunidade sobre a importância da preservação da
natureza pantaneira e do emprego racional dos recursos naturais rerfóVáveis, como também, criar medidas legais que afetivem essa providência e contribuam para que seja obviada
toda e qualquer ameaça de futuras agresSõe_s_a_o meio ambiente
pantaneiro.
O Pantanal Matogrossehse não pode se-r tratado-é:omsoluções paii3tiVa:s; SObretudo, agora, reconhecido coino patri_.
mônio nacio'nal. Afiilal de cOntaS, são 243 mil km 2 de área
seca, de dois estados limítrofes, nos quais convivem milhares
de brasileiros com base na atividade agropecuária e na utilização ·de ln:Tia: flora que precisa ser urgentemente preserVã.da,
atendendo-se ainda, ao fato de se tratar de uma região que,
embora detentora de uma fauna e flora privilegiadas, está
permanentemente aos caprichos da natureza. Notadainente,
a um círcUlo mais oo merios contínUo de dez anos de cheia,
em contraste com dez anos de seca, ou melhor dizendo, de
estiageDs prolOngadas. Ora, ess-es fenômenos climáticos, aliados aos fatores humanos acima menciOnados, forçosamente
terão de reper~utir não apenas na vida da comunidade daqueles dois estados, mas também, em toda a economia nacional.
Região pecueliaríssima, é de se ter a perfeita compreensão

Junho de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçàO II)

de que a mesma não se resume puramente num ecossistema
ecológico extremamente complexo e delicado. Representando
cerca de 50% das regiões úmidas "relevantes" do mundO,
o Pantanal Matogrossense se apresenta como um siStema mais
complexo_em que, ao lado do ecológico se agrupam o social
e o econômico: Poís. que, diferentemente do que se possa
imaginar, o Pantanal Mato grossense foi das _prim~iras regiões
de ocupação-do Centro-Oeste brasile_ir:o, criando um tipo humano caracte_rístico extremamente resistente aó--Cãlor, à umidade, às endemias e com relacionamentos sociais e económicos
que se especificaram em razão do isolamento de mais de 200
anos, tomando feições prõprias. Até institUições jurídiCaS peculiares nasceram, se cristalizaram e são respeitadas pelo Poder Judiciário local, como decorrência_ natural de: relacionamento específico que a atívidade econõmica da região exigia.
O isolamento, por mais de dois séculos, fez com que se criassem estratificações sociãis e relacionamentos decorrentes, de
natureza peculiares, em que por falta de um_ mercado consumidor dos produto$ da região (gado, especialmente) o_ acú_mulo de bens materiais nãO tinha significativa âparência econômica, 1ha~ era o que provocava o:diferenCiamentO na estrutura
social, conferindo status. Houve assim um "niVelamento social
por baixo" em que a diferenciação se faZia não pela carência,
mas sim pelo acúmulo maior ou menor de bens materiais,
que não_tinha, como já se dis!;ie, mercado destinatário para
ser consumido~
Pode-se compreender, pois, que qualquer programa da
reforma agrária, se o mesmo não for equacionado levando-se
em consideração tais peculiaridades_ do çomplexo pantaneiro,
ao invés .de_ trazer benefícios, poderá significar o itúcío _de
um acelerado processo de des_truição do sistema ecológico
e sócio-econômico da região.
Em seu delicado quadro fitogeográfico e sua fauri~_ciiraé
terística, o Pantanal Matogrossense será irremediavelmente
atingido se se pretender adotar .soluções inspiradas apenas
por sentimentos de boa vontade, de defesa -de sua ecologia
ou de estímulos ao turismo, relegando-se ao plano secundário
suas realidades próprias, e, acímã. de tudo, os legítimos Interesses de seus habitantes.e de s_e!l des~n,volvjm.ep.t_o_sust_enta,dp.
"A comunidade matogrossense C$palhacla pela vastidão
do Pantanal, que ainda vive em boa parte na virgindade de
sua natureza exuberante, não pode ser excluída de qualquer
solução que se pretenda dar ao desenvolvimento da _região.
Daí por que a proteção da fauna e flora pantaneiras, bem
assim o aproveitamento radonal de seus recursos natur;:tis,
não podem ser invocados simplisticamente como pretexto para
paralisar seu desenvolvimento. Os habitantes do Pantanal não
podem simplesmente ser proibidos de buscar na na_tureza os
recursos file que care~em. Apenas de".'em buscá-los de acordo
com técnicas e normas legais adequadas, a fim de pode_rem
aproveitar corretamente aqueles recursos, evitando, destarte,
um duplo prejuízo: Ao homem e à natureza. Está, hoje, cabalmente comprovado ser possível conjugar-se de maneira racional a preservação ecológica à exploração económ_ica equilibrada de todo Pantanal. Basta que os sisteinas e técnicas
de produção que venham a ser adotadas na região pantaneira
tenha um forte embasamento científico, aliado a uma clara
disposição preservacionista. Tais métodos ou sistemas teriam
de ser, evidentemente, implementados tanto pela iniciativa
privada como pelo incentivo do poder público.
Atualmente, já são bem conhecidos a importância e os
meios de conservar-se e, ao mesmo tempo, de dar-se a melhor
utilização possível à rica paisagem pantaneira, considerada
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com-razão o maior viveiro natural do mundo. Apenas, para
que se possa promover o aproveitamento cons.ervacionista
adequado dos recursos faunísticos e florísticos da região, faz-se
necessário um amplo programa de pesquisas ao estabelecimento de normas legais rígidas, aliados a uma execução criteriosa e competente, vale dizer, são necessárias instituições
apropriadas de suporte, com pessoal técnico capacitado, técnicas de exploração adequadas e recursos materiais suficientes.
Uma efetiva defesa do Pantanal não pode ser conduzida apenas com pecuaristas interessados, barcos, aviões, vefculos pesados e aparelhos de rádio, e ocasionais iiltiJtSões: das polícias
militares ou destacamento das Forças Armadas. lmpõe~se,
e que representam mais uma contribuição à cruzada .em prol
da proteção e conservação desse_ "santuário ecológico" de.
valor inestimável e que representa um dos maiores patrimôriiOs-econ.ômiCbs do País _e ecológicos da humanidade.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991.- Senador. Mareio
Lacerda.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

·······················c;;.:Pil-úi:o.vi·················-···········
Do Meio Ambiente

-Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologi·
camente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade d,e vida, impondo-se ao poder público e
á ;eoletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.·
.
§ 1 ~ _ Para ass~gqrar a efetiyid_a4~ d~ss~ d~ire_it~, i_nc1:1r:nbe.
ap_pod~r público:
_
I~- preservar e_ restaurar os processos ecológicos essenciai$ -e ·prover o man'ejo ecológico das· espécies_e ecossistemas;
I I - preservar a diversidade e a integiídade do patrimônio genético do.. País e fiscalizar as ~ntid3des dediCadas
à pesquisa- e manipulação de material genético;
I I I - definir, em-_todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos·, sendo a alteração e a supressão perrilitid'as somente
através ·de-lei, vedada qualquer utilização que -comprometa
a integridade dos atributos que juStifiq-uein sua proteção;
IV- exigir, na forma da lei, para instalação de obra
ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambie'nte, estudo préViO ·de impacto ambienfal,
a q-Ue se dará publiddade; ---- - V- controlar a produção, a comercialização e o emprego
de técnicas, metódos e substâncias que comportem risco para
a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
VI- promover a educação ambiental em_ todos os níveis
de ensino e a conscientização pública para a preservaÇão do
meio ambiente;
VII- proteger a fauna e a flora~ vedadas, na forma da
lei, as práticas que-coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção-de espécies ou submetam os animais
a crueldade.
§ 2o Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com
solução técnica exigida pe_Io órgão público competente, na
forma da lei.
§ 39 As condutas e atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente sujeitarão os infratÇ>res, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativaS, independentemente
da obrigaçãO de reparar os danos causados.
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§ 4"' A floresta arnazônica brasileira, a mata atlântica,
a Serra do Mar, o Pantanal Mato grossense e a Zona Costeírã

são patrimônios nacional, e. sua utilização far-se-á, na forma
da lei, dentro_ de condições que assegurem a preservação do
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Art. 1~> Os valores monetários fiXados com base no saláriõ mínimo não serão- c·onsiderados p-ara quaisquer fins de

direito.

§ 19 Fica excluída da restrição de que trata o caput deste
artigo a fixação de quaisquer valores salariais, bem ·como os
seguintes valores ligados à legislação da Previdência Social,
dadas pelos estados, por ações discriminatórias, necessárias
que continuam vinculados ao salário mfnimo:
'
I -Os benefícios mínimos, estabelecidos no artigo 3"
à proteção dos ecossistemas naturais.
da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973;
§ 6~ As usinas_ que operem com reatar nuciear deverão
ter sua localização definida em lei federal, sem o que não
-n-a cota do salário-família a que se refere o artigo
2•.da Lei n• 4.266, de 3 de outubro de 1963;
poderão ser instaladas.
. III- os benefícios do Prorural (Leis Complementares
n(!~ 11, de 26_ de maio de 1971, e 16, de 30 de outubro de
LEI N' 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981
1973), pagos pelo Funrural;
Dispõe sobre· a Política Nacional ·do Meio Ambiente,
IV- o salário base e os_ benefícioS da Lei n-0 5.859, de
seus· fms e mecanismOs de formulação e aplicação, e dá 11 de dezembro de 1972;
outras providências.
V -o benefício instituído pela Lei-n 9 6~179, de 11 de
O Presidente da Repúblíca, faço sabér que o Congresso dez~mbro de 1974;
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
VI- (vetado).
~ § 2' (vetado).
§ 39 Para os efeitos do disposto no artigo 5<:>, da Lei
Art. 8" Inclui-se-ão entre as competências do Conama:
I - estabelecer, mediante proposta da Sem a, normas e- n(! 5.890, de 1973, os montantes atua]mente correspondentes
critérios. para o licenciaménto de atividades efetiva ou poten- aos limites de 10 e 20 vezes o maior salário mínimo vigente
cialmente poluidoras, a ser concedido pelos estados e supervi- serão reajustados de acordo com o disposto nos aitlgos 1"
e 2• da Lei n' 6.147, de 29 de novembro de 1974.
sionado pela Sema;
§ 4(! Aos contratos_ com prazo determinado, vigentes
II- determinar, quando julgar necessário, a realização
de estudos das alternativas e das possíveis conseqüências am- na data da publicação desta lei, inclusive os de locação, não
bientais de projetas públicos ou privados, requisitando aos se aplicarão, até o respectivo término, as disposições deste
__
órgãos federais, estaduais e municipais, bem como a entidades artigo. _
Art. 2(!- Em substituição à correção pelO salário ffiínimo,
privadas, as informações indispensáveis; o Conselho Nacional
de Meio Ambiente - 'CONAMA apreciará os estudos de o Poder Executivo estabelecerá-sistema especial de atualização
impacto ambiental, e respectivos relatórios de impaCto am- monetária.
Parágrafo único. O coeficiente de atualização monebiental, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, nas' áreas consideradas Património Nacional tária, segundo o disposto neste artigo, será baseado no fator
de reajustamento salarial a que se referem, os artigos 19 e
pela Constituição Federal;
III -decidir, como última instância' administrativa em 2-" da Lei n9 6.147, de 1974, excluído o coeficiente de aumento
grau de recurso, mediante depósito prévio, sobre as multas de produtividade. Poderá estabelecer-se como limite, para
a variação do coeficiente, a variação das ObrigaçõeS Reajuse outras penalidades impostas pela Sema~
IV- homologar acordos visando à transformação de pe- táveis do Tespuro Nacional (ORTN).
Art. 3' ~ O artigo 1' da Lei n' 6.147, de 1974, fica acresnalidades pecuniárias ria obrigação de executar medidas de
cido de parágrafo único com a seguinte redação:
interesse para: ã proteção ambiental (vetado);
V- deierminãr, niedlan'te representâ-ção da Sema, a per· •·•parágrafo único-.~ Todos os salários superlOTes-- a 30
da ou restrição de benefíCiQs fiscais concedidos pelo poder
(trinta) vezes o maior salário míriimd Vigente nO ·pafs
público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspenterão, comô reajustamento legal, obrigatório, um actéssão de participação em linhas de financiamento em estabelecilllo_ ig':làl à lmportâricia resultante da. apli~ção àq':l_ele
cimentos oficiais de crédito;
-limite da taxa de reajustamento decorrente do _d:isposto
VI- estabelecer, privativamente, normas e padrões na·no- caput deste artigo."
cionaís de controle da poluição por veículos automotores,
Art. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaaer_onaves e embarcações, mediante audiência dos_ministéribS ·
ção, revogadas as dispos~ç9es em Cü_njrá_rio. __- =, __·
competentes;
Brasília_, 29 de abril de 1975; .154"' da Independência e
VII- estabelecer narinas, critérios' e padrões relativos
ao- controle e à manutenção da qualidade 'do meio ambiente 87' da República. -ERNESTO GEISEL -.Arnaldo Prieto.
(A Comissão de Assuntos Sociais -- decisão terminacom_ vistas ao uso racional d.os recursos ambientais, principaltiva.)
mente os hídricos.

meio ambiente, inclusive_q_uanto ao uso dos recursos naturais.
§ _5~ .São indisponíveis as terras devolutas ou arreca-

LEI W 6.205, DE 29 DE ABRIL DE 1975
Estabelece a descaracterização do salário mfuimo como
fator de correção monetária e acrescenta parágrafo único
ao artigo 1• da Lei n• 6.147, de 29 de novembro de 1974.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Os projetas
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
(Pausa.)
A Presidência deferiu, 8d reverendum da comissão diretora, os seguintes requerimentos de informações:
-N~ 320,321, 323 a 326, de 1991, do Senador Eduardo
Suplicy, de informações aos Ministérios do Trabalho e Previdência Social, Infra-Estrutura, Educação, Secretaria de De-
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senvolvimento Regional da. Prçsidênc:ía da República, e aos
Ministérios da .Agricultura e Reforma Agrária, Economia,
Fazenda e Planejamento, respectivamente;
- N'' 327 e 328, de 1991, do Senador Eduardo Suplicy,
de informações aos MinistériOs da Ec~:üJ.omía, Fazenda e Planejamento e.Ação Sqcial, respectivamente;
-N' 329, de 1991, do Senador Jutahy Magalhães, de
informações a Secretaria Geral da Presidência da Ret;:Jública;
- N' 335, de 1991, do Senador Moisés Abrão, de informações ao Ministério da Ação Social;_
- N'' 336 e 337, de 1991, do Senador E4uardo Suplicy,
de informações,aos.MinistÇJ;'ios da Infra~~trutura e Economia, Fazenda e Plancjamento, respectivamente;
- N' 341, de 1991, do Senador Jutahx Magalhães, de
informações ao Ministério da Ação Social; . "~~-- N' 364, de 1991, do Senador João Rocha, de informações ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
e
- N" 366,"de 1991, do Senador Levy Dias, de informaçóes
ao Ministério da Eco"rtomia, Fazenda e Planejamento.
O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) --'- Esgotado
o tempo destin.ãdo aQ Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item' 1~
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 49, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do ..
Art. 112; II, b, do Regimenf6Interno)
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.A Constituição Federal, em seu art. 25 do Ato das DjspoTransitórias. estabelece:
"Art. 25. Fícarn revogadas,·a partÚ- d~
cento e oitenta dias da promulgação da Constituição, sujeito· este prazo a prorrogação por lei,
todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência
assinalada pela Constituição ao _Congresso Nacional, especialmente no que tange a:
I - ação normatiVa;
II - alocação ou transferência de recursos de
qualquer espécie."
· -·

siçõ~s

Diante do exposto, compreende-se que o projeto é constitucional e juri'dico, urna vez que 9tema se encontra agasalhado
pela Carta política.
Demais disso, merece ser aprovado, porquanto o Congresso Nacional ainda não assumiu todas as funções que lhe
foram constitudortã.lmente destinadas.
É de boa técnica legislativa.
Pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE

(Mauro~

Benevides) .:__ O

parecer~

é. favorável.

Passa-se à discussão do projeto.
Em discussão o projeto, em turno úilico. (Pausa.)
O Sr. Nelson Carneiro ---Sr. Presidente, peço a palavra
para disc.u.tir.

. b_ SR. PRESIDENTE (Mau;o Benevides) a palavra ao nobre Senador.

Concedo

Discussão, em turno único, do Projeto de
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para discuLei da Câmara N' 49, de 1991 (Ne 1.261191, na tir. Sem Revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
casa de origem), de iniciativa do Presidente da a minha intervenção será breve, mas será para consignar,
República, que prorroga o prazo a· que se refere roais uma vez, o pi"otesto do Senado Federal contra a circunso art. 1' das Leis n'' 8.056, de 28 de junho de tância ·de projetes complexos e relevantes passarem oito meses
1990, n' 8.127, de 20 de dezembro de 1990. (De- sendo objeto de exa.me da Câmara. dos Deputados e chegarem,
pendendo de parecer da Comissão de Constitui- n9_.últi!I)q dia, para que o Senado se veja constrangido a
aprová-los sem emenda. Quero de~xar consignado aqui cõmo
ção, Justiça e Cidadania).
antigo e constante Membro desta Casa, desde 1970, o meu
A matéria foi incluída em Ordem do Dia em virtude
de se tratar de projetO de lei· objetiVãrido prorrogar prazo protesto contra esse hábito que, infelizmente, o Senado tem
aceito.
de lei que terminaria ·no .diã 30 de j_unho próximo. ·
Sr. Presidente, embora esse projeto tenha em muito dos
. SolicitO ao nobre Senador Oziel Cameiro o parecer da
. ~eus artigos atendido às j~~_tas reivindicações dos trabalhaConiissãO de ConstitUiÇãO, Justiça e Cidadania.
dores e- dos previdenciários, inclusive regulamentando textos
A Presidência indaga ao nobre Senador Oziel Carneiro
de ~!nha autoria na Constituição Federal, como o da aposense o parecer é favorável ou contráriO.
tadoria por tempo de serviço aos 25 e aos 30. anos, deixo
O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS~- PA. Para emí!ir· consignado que me absterei de votar em protesto contra esse
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto de lei hábito que se vai prolongando e reproduzindo com o despressob exame, de origem no Poder Executivo, fo~_aproV_ãcj.O na tígio do Senado Federal, que não pode ser só Câmara chanceCâmara dos Deputados e vem a esta CaSa pàfão o--fíiri. da ladora.
Deixo aqui o meu protesto, protesto de um velho Senador
revisão prevista no art. 65 da Constituição Federal.
O art. 19 da Lei n' 8.056, de 1990, prorrogo li, afé31-12-90, que, até hoje, nãQ se conformou com essa facilidade com
a vigência dos dispositiVos legais .que .delegavam ao Conselho que votamos projetas da maior relevância em vinte e quatro
Monetário Nacional e ao Conselho Nacional de Seguros Priva- horãs, sem que tenhamos terripo sequer de ler os textos que
.
dos competências assinaladas pela Constituição ao Congresso estão sendo votados.
Embora presente à sessão, peço a V. Ex~ que consigne
Nacional.
A Lei n 9 8.127, por seu art. 1~. prorrgou esse prazo até que me abstive de votar em protesto contra esta prática que,
infelizmente. vem se repoduzíndo em desprestígio do Senado
30-6-91.
O presente projeto visa pro.riogar noyamefúe aquele pra- Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
zo até o dia 31 de dezembro de 1991.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência consigna a manifestação do nobre Presidente Nelson
Carneiro.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a pala-'
vra o nobre Senador.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para discutir.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ·c-om exceção da
conclusão, eu apenas diria: idem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência consigna a manifestação do nobre Senador Jutahy Magalhães.
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discus-

são.
Em votação.
Os Srs. ·senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ã sanção.
É o ~~gu=~nt!! o projetO'aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 49, DE 1991
(N• 1.261/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Prorroga o prazo a que se refere· o artigo
)' das Leis n• 8.056, de 28 de junho de 1990, e
n• 8.127, de 20 de dezembro de 1990.
O Congresso Nacional decreta:__
___ _
Art. Jo É prorrogado, até o dia 31 de dezembro de
1991, o prazo a que se refere o art. lo das Leis n' 8.056,
de 30 de junho de 1990, e no 8.127, de 20 de dezembro de
1990.
Art. 2"' Esta lei entra em vigor na--data· de s~a pubii~ ·
cação.
Art. 3o Revogam-se ·a~ disposições em contráfi~~ ·
O Sr. Josaphat Marinho-...,.. Sr._ Presidente, peço a palavra
para uma declaração _de voto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Sen.ador.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA. Para declaração de voto.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, declaro
também que me abstive de votar, mas não o fiz apenas pautando na razão exposta pelos nobres colegas que acabaram
de revelar suas intenções._El,l. o fiz sobret~Qo por outro motivo,
que desejo assinalar, na expectativa de que a circunstância
não se reproduza no futuro, Sr. Presidente, o projeto que acaba de ser votado prorroga até 31 de dezembro de 1991 o prazo a que se refere
o art. 1• das Leis n•' 8.056/90 e 8.127, de 20 de dezembro
de 1990. Ambas prorrogaram prazo em favor do Conselho
Monetário Nacional e do Conselho Nacional de Seguros Privados quanto a competências assinaladas pela Constituição ao
Congresso Nacional.
A primeira dessas Leis declarou no art. 1~':
"Art. I o É prorrogada até 31 de dezembro de 1990 a vigência dos dispositivos legais que
hajam atribuído ou delegado ao Conselho Mane-
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tário Nacional e ao Conselho Nacional de Seguros
Privados, competências assinaladas pela Constituição ao Congresso Nacional."
A Lei n" 8.127 tetTi igual alcance.
.
Ocorre, Sr, Presidente, que o art. 25- do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição~ estabe·
leceu- à seguinte:
Art. "25. -Ficam reVogados, a partir de
cento e oitenta dias da promulgação da Consti~
tuição, sujeito este prazo a prorrogação por lei,
todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência
assin~ada pela Constituição ao Congresso Nacional...
E enumera vários pontos, inclusive .o. relativo ã ação normativa.
ComO se vê, a Constituição estabeleceu cento e oitenta
dias, podendo ser prorrogado por lei. Não preciso~ assinalar
que a prorrogação só se poderia verificar, ôentro do prazo
de cento e oitenta dias, ou seja, antes .de seu término. As
duas leis são bastante posteriores, vale dizer que pi-arrogaram
o que já se havia encerrado. E se se prosseguir na tese de
prorrogação ·sucessiva, anular-se-á com a participação do Poder Legislativo, o efeito de um_d.ispositivo constitucional. É
a ponderação que faço, na expectativa de que não se reproduza
a solicitação. Não a fiz antes para não perturbar a tramitação
da matéria, na proximidade do recesso do Congresso NaCional, ger'ando dificuldade à administi"aÇâo._
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Casa fica
intelfada da advertência do nobre Senador Josaphat Marinho.
·Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento h"' 374,
de 1991, de urgência lido no Expediente, para o Projeto de
Lei da Câmara no 35, de 1991.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
··Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreCiação da ma·
téria.
Projeto de iniciativa do Presidente da República que dispõe sobre os Planos de Custeio e
_Benefícios da Previdência Social, tramitan-do em
conjunto com o Projeto de Lei do Senfido n~' 22,
de 1991.
Solicito- ao nObre Senador Pedro SirrioO--qiie profira· 6
parecer da Comissão ·de Assuntos SociaiS.
- -A Presidência indaga do nobre Senador Pedro Simon
se o parecer de S. Ex~ é favorável.
O Sr. Pedro Simon- Pela pergunta de V. EX', Sr. Presidente, não dizer se é favorável ou contrário ou se posso expor
algumas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. Ex• brinda sempre esta Casa quando ocupa a tribuna. Poderá fazê-lo
pelo tempo que desejar, embora haja uma expectativa muito
grande pela aprovação deste projeto. Continuaremos n~a expectativa de que V. Ex• profira, hoje, o seu parecer, daquela
mesma forma brilhante, em torno desta matéria origfuária
da Câmara dos Deputados, por iniciativa do Presidente da
República.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Para emitir pare-.
cer. Sem revisão do orador.) --'-Sr. Presidente, Srs. Senadores,

temos que falar sobre o Projeto de Lei no 35 da Câmara,
de iniciativa do Presidente, e sobre o de iniciativa do ilustre
Senador Almir Gabriel, que foi apeilsado ao proje.td que veio
da Câmara. É uma pena que a esse projeto do Senador Almir
Gabriel tenhamos que fazer- uma referenda ccini. a rapidez
necessária e dizer que - como o_ que veio da Câmara, de
iniciativa do Senhor Presidente é mais abrangente -teremos
que optar por aquele. Consideramos, assim; prejudicado o
projeto de lei do Senador Almir GabrieL
É um pena, Sr. Presidente! Embora reconhe_çamos que
o projeto de autoria do Senhor Presidente da República, que
passou pela Câmara dos Deputados, foi aprofundado e melhorado naquela Casa, é um bom projeto, lamentamos - aí
concordo- com o que diz o Senador Nelson CarneirO - que
tenhamos de votar assim, que tenhamos que dizer que é bom;
como diz S. Ex~, a Nação·está esperando· e assim ocorrendo,
temeis de dizer é bom o projeto e vOtar fáVo.ràvelm-ente".
Sr. Presidente, também acreditamos que V. EX~ e- esta
Casa terão de sugerir uma forma e ·um meio através- dos· quaiS
tenhamos· condição e oportunidade de dizer o qllE- pensamos
e queremos.
De iiüciãtívá. do Presidente da República, o Projeto ·cte
Lei Sob exame pretende estabelecer nova regulamentação básica dos benefícios da Previdência _Social, de f9rJDa a adequálos às diretrizes·cta Constituição Federal, especialmente aque.;
les constantes do Capítulo II do Título VII. e às orientações
doutrináriaS mais recentes nO_ carrlpó do seguro "soCiaL.·
Por seu escopo e abrangência, _o_ projeto propõe novas
disposições em substituição ~s da Lei n'~_.$0';7, d~26deagostQ_
de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social). a qual acha-se
hoje inteiramente defasada, não somente em relação às <tiretrizes constitucionais, mas também à luz dos modernos princfpios do seguro sodal e da melhor doutrina jusprevidenciarista.
O plano de benefícios proposto no projeto em exame
segue as linhas gerais do Projeto de Lei n~ 47/90, aprqvad9
pelo Congresso Nacional em meados do ano passado e vetado
integralmente pelo Presidente da República. , .
·
Em relação àquele projeto, no entanto, a propõS_~çãO S?b
exame apresenta melhorias con~ideráve_is em termos de rigor
técnico e adequação aos princípios de política social inscritos
o------na Carta em vigor.
Durante a tramitação na Câmara dos Deputados, o projeto recebeu apri:ri10ramentos SigriifícifiVOs, cómo'São os casos
da instituição dos conselhos estaduais e mulliCip-aiS de preVidência social, o mecanismo ele revisiio do, v~lor dos, bepefícios
pelo Conselho Nacioal de Seguridade Social- CNSS, a atu_ali:zação monetária dos pagamentos em atraso, o caráter seletivo·
do auxílio-natalidade e do aux_fijo-funeral, o n·ovo escalonamento da exigência de carência, e a revisã.o dos beriefícios
concedidos a partir da vigência da ConstitUiÇão ·de 1988.
Como é público e notório, após decorridos 32 meses da
promulgação da Carta de 1988~ permanece sem efiCácia e
aplicabilidade, por falta de regulamentação·, a quase totalidade
dos novos benefícios previdenciários assegurados na Constituição em vigor.
A apreciação da rnatéifa afigura-se, portanto, urgente
e prioritária. Desse imperativo com_que se defronta o processo
legíslativo depende a realização de diversos direitOs da ciçiCJ,dania, entre os quais destacam-se: o piso de um salários mínimo
para o valor dos benefícios; a extensão, aos trabalhadores
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rurais, de diversos benefícios que hoje são restritos aos segurados urbanos, novo e mais justo criterió de ca1CUlo dos benefícios, com correção monetária dos trinta e seis últimos saláriosde-contribuição, aposentadoria voluntária da mulher, com
proventos proporcionaiS, aos 25 anos âe serviço; aposentadoria por idade do trabalhador rural com redução de cinco
anos.
Como se vê, não há como deixar de r_e_conhec.er a precedência da matéria na agenda de desafios que se cOlocam ante
esta Casa, em particular, e ante todas as instâncias decisórias
envolvidas n~ processo de produção legislativa.
Sob os aspectõs__de _constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa o projeto está apto a receber a aprovação
desta Casa.
_ Registre-~e, por oportuno, que a redação final do projeto
deverá atentar para a necessidade de revisão do texto da alínea
"e" do inciso I do artigo 11, com o propósito de sanar a
ambigüidade ali con.tida.
No tocante ao mérito, cabe registrar, além das_ cqnsiderações expedidas, que a proposição é fruto de intenso e fecundo processo de negociação, traduzindo, destarte, o amplo
consenso obtido em torno da ma.tÇria.
Ante o exposto, nosso parecer é_- farorável à aprovação
do Projeto de Lei da Câmara no 35191, por considerá-lo relevante justo e urgente.
~ o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A manifestação do Relator. Senador Pedro Simon _é favorável.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço
,
a palavra para disc_utir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para discutir
a matéria.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Para dis-

cutir~ Sem revis-ão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-

res, desejo aproveitar a presenÇa, aqui no Senado, de ilustres
Uderes- da Câmara dos Deputados; até o momento, a ConstituiçãO-determina que estamos vivendo num sistema bicameral,
mas sei que muitos pensam que deveriamos ter um sistema
unicameral; até agora, para obedecer a Constituição, temos
cjue dizer que existem Câmara e Senado.
Seí, Sr. Presidente~ que este Projeto que está em votação
decorreu de um amplo entendimento das Lideranças da Câmara ou de representantes do Governo. Não sei- e e1,1 gostaria
de ouvir falar sobre isto - se houve entendimento das Lideratiça's- do Senado rio decorrer dessas conversações; temos,
aQUi no Senado, uma proposta do nobre Senador Almir Gabriel, pessoa não apenas interessada no terna, mas um técnico
nessas questões -_foi nosso representante na Consüti.linte,
nesse capítulo - Uma pessoa que apresentou uma proposta
séria e que, infelizlnente, não foi levada em consideração
nos entendimentoS 'havidos na Câinara. Então, Sr. PreSidente, é só um protesto que, desta maneira, desejo fazer, -quando aqui somos chamados a votar. É
umã solicitação para que as Lideranças da Câmara, em assuntos desse teor; convoquem as lideranças do Senado, para entendimentos; assirD., quando a matéria que será colocada em
votação chegar ao Senado para a homologarmos - pois não
vamos votá-la, vamos homologá-la- haverá uma participação
concreta das Lideranças do Senado Federal.
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Enquanto houver a bicameralidade, temos que tratar o
Senado como Casa ·que vara, corno Casa reviSora e, ·muitas
vezes, a Casa onde se iniciam as proposiÇõeS: -· -Por isso, Sr. Presidente, é mais um protesto e também
um apelo.
Durante o discuiso do Sr. Jutahy Magalhães, o Sr. Mauro Benevides, Presidente, dei'Xã
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.

Dirceu Carneiro,

}'l

Secretário

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Em discussão
a matéria. (Pausa.)
O Sr. Amir Lando- Sr. Presidente, peço a palavra para
discutir.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneiroT=-<::om .a palavra
o nobre Senador.
O SR. AMIR LANDO (PSB- RO. Para discutir. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero
também manifestar-me, neste momento em ·que a Câmara
Alta é chamada a apreciar matérias televantes de interesse
do País, projetas com mais de cem artigos cada um, para
serem aprovados de afogadilho.
Faço_um desafio: algum dos Srs. Senadores que aqui
estão leu a matéria? Pergunto se a Nação quer que se legisle
dessa forma. Legisla-se demais e muito mal neste País; continua-se a legislar da mesma forma. Por isso existe uma montanha de leis inaplicáveis, impróprias, inconstitucionais, injustas, inservíveis, que se acUmulam nas prateleiras deste País,
que o povo não chega a conhecê-las e não as_ respeita porque
não as conhece. Não pode conhecer porque, efetivamente,
,
_
legisla-se demais e muito mal.
Nesta hora, no apagar das luzes dos nossos t~abalhos,
chegam até nós, leis deste jaez. Não considero este ato sequer
uma homologação. Este ato, ternos que gravar nos Anais,
é um ato de irresponsabilidade. E é por isso que não posso
deixar de manifestar-me, porque já existem acordos para aprová-lo, porque é necessário e importante. Mas será que este
vai ser o expediente permanente: matérias importantes chegarem a esta Casa apenas na última hora, para que o Senado
não tome conhecimento e vote no escuro?
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. ALMIR LANDO - Com- muito prazer, nobre
Senador.
O Sr. Jutahy Magalhães- Desculpe interromper o pronunciamento de V. Ex?, talvez para fazer um aparte um pouco
metido e engraçado. Estou lembrando, na hora em que estamos votando, que, antigamente, se votava com aquelas cédulas- V. E~ é muito moço-e talvez não as tenha conhecido.
O SR. ALMIR LANDO - O voto marmita:
O Sr. Jutahy Magalhães - Quando havia o voto secreto,
um coronel do interior colocava as cédulas dentro do envelope
e quando alguém procurava vê-las, ele dizia: "Espere aí, o
voto é secreto_ e você não tem o direito de saber quem é
o seu candidato"._ Aqui ocorre a mesma coisa: os Líderes
--não os do Senado, os da Câmara- entendem que se
já sabem o que votaram, por que nos interessa saber o que
estamos votando?
--0 SR. AMIR LANDO - V. Ex• tem toda razão. É isso
que, infelizmente, vem ocorrendo. Tenho certeza de que .este
meu protesto não vai mudar em nada a ordem das cmsas.
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Tenho certeza de que assim será em todos os crepúsculos
das nossas atividades legislativas. Virão matérias importantes
para que o Senado Federal vote, e faça exatamente a votação
"secreta", não interessando o teor do que está sendo votado.
O País está a exigir, Srs. senadores, que se façam boaS
leis e talvez poucas. Thomas Morus, em 1500, já sugeria,
n-a Utopia, que qualquer País precisa de poucas e ~oas leis,
para que o povo as conheça. Quem pode conhecer esses milhares e milhares de artigos que são feitos a cada ano, que não
se constituem em mais do que meandros da inutilidade, meandros do desperdício legislativo? Vamos continuar legislando
para o nada. Esta lei - tenho certeza - será feita desta
forma, e, ainda no curso do ano que vem, teremos uma outra
para substituir esta, porque, neste País, quando não se quer
cumprir uma lei, edita-se outra, para não cul:npiir uma nel:n
outra.
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. PreSidente, pe-ço a palavra
para discutir.
. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para discutir.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
eu gostaria de deixar bem clara a posição do PDT. Participamos ontem de uma reunião, com as-lideranças da Câmara
dos Deputados e as lideranças do Senado, a respeito de algumas matérias; prelimina!'ffiente com ãS lideranÇas do ~enado
e, posteriormente, já ago"ra, no qUe- eu vou dizer, coni a presença de alguns Deputados, representando a Câmara dos deputados- no que tange a alguns projetas que estamos votando em regime de urgência. E dentre esses projetes, avençamos
que estaria o relativo ao custeio e ao benefício.
Sabemos que vários projetas de lei sobre benefíCio e -sobre
custeio já foram votados e sistematicamente veta_dos pelo Presidente da República. Até hoje os aposentados, enfim, todos
os segurados da Previdência do Brasil estão desamparados,
porque, na verdade, não há ordenamento legal que os ampare.
Em decorrência desse verdadeiro estado de necessidade, resolvemos apoiar e votar -o projetO -originário da Câmara, que
diz respeito ao benefício. E o estamos fazendo com nossa
consciência tranqüila, porque estamos permitindo aos trabalhadores brasileiros que passem a ter, daqui para a frente,
um instrumento legal, adequado, para que as injusttçasexistentes até aqui sejam evitadas.
Portanto, Sr. Presidente, concordo, quero dizer, com as
queixas e as lamúrias apresentadas, no sentido de que os
projetas, aqui chegando às 10 horas, não deveriam ser votadOs
pelo Senado. Considero correto. Temos que colocar um instrumento legai, quem sabe no próprio Regimento Comum, para
que a Câmara vote com antecedência, permitindo ao Senado
um espaço de tempo maior, ·para que possamos discutir a
matéria; nos termos do art. 64, a Constituição detenriina que
as leis de iniciativa da Presidência da República ou dos Tribunais Superiores sejam encaminhadas dire~amente à Cãmara
dos Deputados. Portanto, é lá que se inicia agrande polêmica,
o grande contraditório relativamente às postulações desses
organismos, des-sas entidades, e o Congresso Nacional. __
O certo é que a questão relativa ao custeio e ã previdência
é ~a maior importância, e devemos dar nossa contribuição.
Por isso lá estavam os representantes do PMDB, através do
Líder Humberto Lucena; o representante do :pSB, o ilustre
Se.midor José Paulo Biso!; do PT, o Senador Eduardo Suplicy;
eu, pelo PDT; os Senadores Oziel Carneiro e Ney Mararihão;
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e outros parlamentares de que não me recordo. Chegamos

dois, apenas um representante de cada partido pode cncami-

à conclusão de que deveríamos apr6Var o Projeto de Bcne-

nhar a votação.

fícios, o Projeto de Custeios; porque, entre dois mª'lcs, JI!.elhor
seria seguirmos aquele que é menos mau, já dizia o velho
Bernardo Pereira de Vasconcelos.

O tempo de V. Ex• está esgotado.
0 SR. MAURÍCIO CORRÊA _Sr. Presidente, agradeço
--a V. Ex" e peço escusas, porque acho uma desconsideração
Portanto, Sr. Presidente, é dentro desta tónica que quere-:.um aparteante estar falando e eu estar de costas para ele,
mos dar nossa contribuição. Se ocorrer algum dispositivo que olhando para v. Ex"
mereça reparo, que o façamos por correção legislativa, daqui
para frente. Mas., a ficar o povo brasileiro, os trabalhadores
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~ A solução
brasileiros, sem um ordenamento legal para regulamentar isso, é muda~ o Regimento.
parece-me uma injustiça; não porque os senadores__que usaram
O SR~ -MAURÍCIO CORRÊA - Eú vou ferir o Regia palavra não tenham razão. Creio que têm razão, mas quere- mento sempre que algum Senador me pedir um aparte e eu
mos contribuir para que haja esta lei, porque, assim, a questão tivCr que olhar para trás.
será solucionada.
Agora, se V. Ex• não me _concede mais dois minutos
OSr.JutahyMagalhães- Permitc-meV.Ex'·'umaparte? para passa{ a palavra, realmente vou encerrar. V. Ex~ é o
o SR. MAURÍCIOCORRitA -Com muito praicr.
dono da decisão. Concedo ou não o aparte? Qtlero conceder,
_por uma questão de consideração.
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Maurício -Corrêa,
o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)_ Somente v.
tenho tentado, através de projeto de resolução, fazer com Ex~ pode conceder 0 aparte.
que os projetes só sejam aprovados no_ ~enado, se êhegarem
aqui até o dia 15 de junho, no primeiro semestre. Por que
O SR. MAURÍCIO CORRÊA --V. Ex~ tem o aparte,
isso? Para que tenhamos o tempo necessário -ao exame desse::; nóbre Senador Amir Lando.
O Sr. Amir Lando- _Nobre Senador, depois dessa polêprojetes. Votaríamos, então, sabendo do que se tratava, após
o levantamento do projeto. No caso deste projeto, são mais mif~ eu gostaria de ser breve. Só para registrar perante este
de cem artigos. Não quero dizer que não seja importante senado que o meu protesto é: quanto essa forma de proceder.
e que não esteja corretO decidir agora, porque o assunto é Para mim, para ficar em paz com a minha consciência, eu
da maior importância: Não podemos deixar de apreciá-lo; entenderia mais ético delegar, na forma do art. 68 da Constijá foram votados vários projetas deste tipo. vetados pelo Presi- tuição Federal, ao Poder Executivo, que ele mesmo assumisse
dente da República. Mas, o que não é possível é continuarmos a responsabilidade de ditar uma norma desse jaes, do que,
a vida inteira nessa situação. Quando se criou, no nosso regi- assim, homologar às escuras.
mento, uma válvula correta para a situação que se supunha
iria ocorrer,-surgír a figura do requerimento de urgência, a
O "SR. ~AURÍCIÚ CORRÊA- Agradeço ·a V. Ex\
exemplo desses requerimentos de urgência de 54 assinaturas e vamos dar uma contribuição, embora com essas objeções.
que temos hoje. Mas esta válvula era para os casos de estado
Sr.Presidente, para finalizar, gostaria de dei~ar bept claro
de guerra e de calamidade pública, situações que poderiam aqui que, nós õntem, nessa reunião, como eu disSe, presentes·
ocorrer e se o Regimento não tivesse esta válvula, não pode- _todas_as Jide_ranças do Senado, tomamos conhecimento de
riam ser votados casos deste tipo. Quando criaram a válvula, que o Senhor Presidente da República não vai fazer seque
eu disse: "o meu temor é que tudo vai passar a ser estado nenhum veto, ã Lei de Beneficias e de Custeio. Isto é imporde guerra e caso de calamidade pública, porque vamos fazer tante que fique bem registrado. O Senador Humberto Lucena
uma série de requerimentos de urgência", e é o que está se recorda disso e nós ...
aí; eu mesmo assinei uns 15 requerimentos de urgência, e
0 s~-. Pedro Simon _ Será que 0 Presidente não ~~i
urgentíssima. Agora, o que estamos fazendo? Estamos sim- vetar?
plesmente homologando o que vem da Câmara. Não é este
o papel do Senado. Nossa responsabilidade deveria exígir_quc
O SR. MAURíCIO CORRÊÁ -- Não-, estou dizendo que
houve esse entendimento. Eu quero cumprir a nossa parte
realmente examinássemos as matérias, enquanto fôssemos um
sistema bicameral, fizéssemos a·re-visãOOas que chegam ao de oposição, foi o que aVençamos, coMbinamos, aceitamos
exame do Senado c não simplesmente as homologássemos. a responsabilidade desse ônus desde que o Senhor Presidente
Não é o- caso de dizermos que não votaremos hoje. Temos da República possa vetar o art. 100.
que votar, mas não deveríamos votar assim. Esse é o probleO art. 1000 realmente foi objeto na Câmara, eStão aqui

ma. Para isso temos armas, depende-de nós mesmos -as usar--- alguns representantes da Câmara dos Depütados qüe podem
mos.

-

- --

O SR. MAURÍCIO CORRÊA.- Concordo com V. Ex•,
perfeinfmente. Seu raciocínio é tninqüilo. Dou~lhe inteirara-

zão.
O Sr. Amir Lando - Permite V. Ex~ um aparté, --~obre
Senador?
O SR. PRKSlDENTE (Dirceu Carncirot= A Mesa queria
fazer duas lembranças ao ilustre Orador: primeiro_, de que
sempre se deve falar de frente para a Mesa, segundo o Regimento Interno; e a segunda, em se tratando de matéria em
regime de urgência, os prazos_ regimentais são divididos por

confirmar isso, que o Deputado Ricardo Fiuza havia apresentado um destaque em que o consenso era para suprimir o
art. 100. Infelizmente, S. Ex~ não se encontrava presente,
e, na forma regimental, o destaque não pode ser considerado.
Diz o art. 100:
"Fica assegurada a concessão do salário-familia e do
salário-maternidade para o segurado especial, definido
no inciso VII do art. 11 desta lei, conforme dispuser
o regulamento."
Assumimos o compromisso de que acataremos o veto
do Presidente da República, porque, na verdade, foi objeto
de entendimento na Câmara dos Deputados.
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Se o Governo não cumpriu a palaVra dele com relação
à integridade do texto, vamos cobrar de forma enfática,

mas

vamos cumprir a nossa palavra.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, pa-fá -discutir a
matéria.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
quando, em 1989, foi feita a_reforma do Regirilento,Interno,
apresentei uma emenda que se tornou o texto _regimental,
que dispunha que somente os projetas que chegassem ao Senado Federal quinze dias antes do término da legislatura Seriam
objeto de exame. Mas, como lembrou o nobre Seo_adorJutahy
Magalhães, encontrou s~ uma fórmula: todos os projetaS podem ser votados, mesmo que não representem soluções para
a calamidade pública ou situação de guerra ..
Sr. Presidente, então, nós mesmos, Senadores, --eu,
inclusive,- todos somos responsáveis porque assfn3:ifi_os..Sem
saber o porquê desses_ pedidos de cinqüérita e quatrO aSsinaturas. Está em nossas mãos de agorapor diante, n~o assinar
esses requerimentos, cumpi"ir o Regimento, só erri _caso _cte
calamidade pública ou em situação de guerra. F(?ra"_ disso,
temos que reivindicar para o Senado Federal o dire"ifO ae-,
no míriiiriO, e·m cjuihze días; ·examinar os prOjetas qi.te passam
de oito meses a um ano na Câmara dos Deputados.
Agora mesmo fomos surpreendidos; -s~ o Senador Maurício Corrêa não tive·sse feito a·s:ua irife·rVefíÇãcfetnlãó sãbéria
que o projeto que nós estamos votaridi:>', ·assim àS ·carrefrâ.s
sem ler, tem o seu art. lOO~que vai Seí·~~vetado. Eritão, por
que não tiramos o art. 100?_ Não__tirain-os porque ele tem
que voltar para a Câmara. E voltando_ para a Càmaia nós
não estamos atendendo às reivindicações dos trabalhadores.
Jogam sobre nós urna responsabilidade. O _Senado es~á t;~es~e
dilema, vai votar um artigo que sabe- que vai ser vetado,
que se acordou que seria vetado, todas as Lideranças acordaram que seriam vetado, mas vai votar para não c_ontrariar
a justa aspiração dos trabalhadores brasíleüos. Isso é constr;:tn;
gedor para esta Casa, que é a Câmara alta do COngressO
Nacional. Nós somos OS ni8.iS velhos, de..;.:etnos toqtàr juízo.
Somos mais velhos, porque temos mais vida pública, víve-mos
mais tempo nos entrechoques da vida públiça. Portanto, devíamos ter mais juízo que os Deputados que_ votam esse dispositivo, sabendo que ele vai ser vetado.
__
Sr. Presidente, eu continuo declarando que não participO
dessa votação, porque não_ quero com o _meu voto, eu que
sou de todos os mais velhos desta Cas.a, não qu~r"o. d~r Ç
mau exemplo de contin_ua_r votandp proj_.;::Jo sem tç_x; U4<;> s,e
quer o tempo de ler. Quem leu esse projeto? Ninguém. Nesta
Casa itingU.ém leu esse, pi'ojeto e vai ·votar. E ess~- projeto
será lei com o nosso v_Q!Q_.__ - --
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peare. Essa lição tem que calar fundo nesta Casa. Não pode
Continu~ar: ,esse_ ~xpediente indefini~amente.: Estamos comet_ep_çlp um crime continuado, porque _estamos sempre cometendo o mesmo erro. E não há, evjdçntemente, quem admita
essa repetição eterna no erro._
O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. EX' a
gentileza com que me brinda.
Eu não votarei esse projeto, embora reconheça que muitos âos seus dispositiVos atei:::tdem à grande parte dos aposentados e pensionistas deste País; pelos quais tenho lutado desde
que·íngtessei 06 Congresso Nacional, eni 1947. Mas eu luto
pela dignidade do Senado Federal, para que ele não seja
apenas uma chancelaria, infelizmente com o apoiO- das Lideranças, como acaba de informar o nobre Senador Maurfció
Corrêa. As Lideranças falaram pelo Senado, mas não representaram o sentimento do Senado, não lutaram pelo conceito
do Senado, pelo prestígio do Senado, pela respeitabilidade
do Senado.
De"ixo aqui, Sr. Presidente, o meu protesto, certo de
que, qualquer que seja a decisão, estamos votando uma lei
que tem ·um dispositivo qu-e·setá vetado, e que nos comprometemos a dpoiar o veto.
,--=-- É a mais cu-riosa das infon:llações· e a mais deprimente
das soluções encontradas por uma Câmara que é alta e que
é-composta por homens de mais de 35. anos de_idade, que
tem mais tempo de vida pública e mais juízo, para nãó errarem
e não engãnarem o povo, porque, amanhã, ao ler essa medida,
o- povo não saberá que o art. 100 será vetado; fora os outros
qúe o Presidente vetará. Mas esse já está vetado!
., $r.. P-residente, era este o protesto, não do Senador Nelson
Carneiro, nias -do mais Velho dos Senadores desta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas!)
.OSR.I'RESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Já discutiram
a matéria o PSDB, PMDB e PDT.
Continua em-discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussãO.
-·
.Passa-se à votação.-

O Sr. Fernand9 .Henrique Cardoso - Sr. Presidente, como Líder,. peço a palavra para encaminhar a votação ..
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - ConCcedo a
palavra an Líder Fernando Henrique Cardoso.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB -:SP. Para encaminhar a votaçãO: Sem revisão do_orador.)Sr. Presidente, Srs. Sen~dores, é a terceira vez que o Senado
vai se pronunc~ar sobre_~s_sa matéria. _
__ _ _
Esse Plano de.Custeio e. Benefícios-da Previdência tem
tido uma trajetório muito acidentada no Congresso Nacional
e na sua relação com o Executivo.
_Ou_vi com a aterição que me merece, e que sempre me
mereceu, e crescente, as palavras _do Senador Nelson Car0 Sr. Aw_ir Laudo - Nobre Senador, concede-me um . neiro.
Os_ Srs. Líderes, que ontem assistiram à nossa reunião,
aparte?
sabem
que o PSDB externou as suas reservas pelos mesmos
O SR. NELSON CARNEIRO- Com muito prazer, nobre
motivos expendidos pelo Senador Nelson Carneiro. EntreSenador Amir Lando.
tanto quero dizer ao Senado que, ao encaminhar favoravelO Sr. Amir Lando - Eu gostaria de fazer apenas uma mente a votação deste projeto, eu o faço não pelo desconheboservação, corno bem disse V. Ex~; Shakespeare, no Rei cimento do projeto. Na Câmara dos Deputados, aqui está
Lear, faz uma censura ao rei, que ficou velho sem ficar sábio. presente o Deputado Geraldo Alckmin Filho, que acompanão é o caso de V. Ex~, que ficou idoso e nos dá essa lição nhou o projeto pelo PSDB e, no Senado, o Senador Almir
de sabedoria agora. Mas talvez muitos, infelizmente, não te- Gabriel fez a mesma coisa. Infelizmente S. EX'l' não está entre
nham seguido esse exemplo e essa advertência de Shakes- nós hoje, porque, como já expliqueí ontem, tem um mal-estar,

. .o:s.R,
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mas falei com ele por telefone. Também o Senador Almir
Gabriertinha ã.lgurllas objeções. E o Senador Almir Gabriel,
como sabe V. Ex•, é muito escrupuloso em tudo, especial-

mente em matéria da Previdência. Digo ainda mais, porque
o Senador Almir Gabriel tem um projeto apresentado ao
Senado sobre esta matéria. Por isto mesmo, assim que percebi
que a matéria viria com esta força de tempestade, como um
vendaval, como vem, no final do semestre, da Câmara, pedi
ao __Senador Almir Gabriel que acompanhasse ainda mais de
perto, porque eu sabia que dificilmente o dele seria votado,
e haveria um atropelo dos projetas. A preocupação do Senador Almir Gabriel dizia respeito ao equilíbriO das contas da
Seguridade; não era com respeito ã Previdência em si, mas
era;sobretudo, com respeito à questão da saúde e da _assistência social. Falei de novo com S. Ex~ que disse que embora
mereça alguns aperfeiçoamentos, concorda com a aprovação
do texto tal como está fOrmulado. Até porque ele acompanhou
o trabalho na Câmaia dos Deputados, e a assessoria é c_omum
nesta matéria- Bancada do PSDB na Câmara e no Senado.
Fomo_s informados da existê_~cia daquilo que o Senador Maurício Corrêa acabou de transmitir ao Congresso, de que há
um artigo que será vetado._
Há mais ainda, Srs. Senadores, a Câmatã não aprovou
a incidência de uma contribuição por-parte dos proàutores
rurais autônomos de 3% sobre a folha dos salários, e isso
faz falta para o equilíbrio das contas da Previdência.
Embora saibamos que seja muito antipático Votar impostos, na verdade, nós nos comprometemos também a apresentar um projeto em agosto corrigindo essa 'distorção, tendo
havido já por parte do Governo uma modificaçâo nã Süa pOstura, que era de que o imposto seria de 3%, reduziu para 2%
sobre o faturamento dos proprietários rurais que-São autónomos, ou seja, aqueles produtores agrícolas que não são empresa. Há fortes argumentos também para discutir a justiça dessa
matéria, mas a opinião do PSDB é de que, em se tratando
de recurso necessário para financiar a Previdência Social, vamos anuir com esse imposto adicional.
Hoje é moda no Brasil, e não por -acaso, reclamar dos
impostos. E é real, os impostos são muitos onerosos, mas
sobretudo eles são desiguais, oneram· -desigualmente; quem
mais paga não corresponde necessariamente a ser quem mais
devesse pagar, sem que se mencione aqueles que não pagam
nada e que deveriam pagar. No conjunto, os impostos são
insuficientes e, pelo merios, para aqueles setores que pagátn,
eles são muito pesados.
Esse imposto nãO é fácil, POrque-é um -imposto para o
proprietário rural que já pag_a· a sua contribuição social do
seu trabalhador e ainda terá um adicional.
Quero deixar bem claro para o Senado que a Liderança
vai votar favoravelmente, porque é condição para o equilíbrio
das contas da Previdência, e será somente em agosto.
Ao que eu saiba, foram esses os pontos fundamentais.
Também, já expus as razões pelas quais, a contragosto, pelo
atropelo, nós vamos votar. Votaremos porque nós não queremos· assumir a responsabilidade de, mais uma vez, adiar esses
benefícios a essa enorme massa de pessoas no Brasil que estão
à espera dessa lei. A responsabilidade nessa matéria é muito
grande, embora não tivéssemos sido os autoref das transformações que nos obrigaram a postergar - foi por conta do
Governo que ocorreu esse "acidente de percurso", que pena~
lizou milhões de brasileiros. Então, em nome disso, nós vamos
votar.
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O Senado, realmente, tem sido demasiado leniente na
aceitaçao de matérias que vêm depressa da Câmara no úna1
do semestre. Acredito que, desta vez, pelo menos em duas
matérias, nós vamos ter a firmeza de não votar apressada-'
mente: aquela que diz respeito a outro item da maior significação, que é a Lei do Inquilinato, que nós, no meu modo
de entender, não deveremos votar agora - deveremos votar
mais adiante, e a Lei de informática, que ainda não chegou.
O Sr. Marco Maciel- Já chegaram.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Se chega·
ram, nós não votaremos. O PSDB não votará ném a Lei
de Informática e nem a Lei do Inquilinato, e suponho que
os outros partidos também não estejam dispostos a,votar,
porque são matérias muito import"arites e, estas, sim,' Peia
primeira vez, cheg3.in até nós. Por mais que tenhamos lido
na imprensa, especialmente sobre a Lei da InformátiCa, eu
quero vê-la com muito cuidado. Acho que é possível qu~
se proponha algum aperfeiçoamento nessa matéria. Não sei
como ficou a redação final. Havia uma restrição, que acho
que não é correta, ãs empresas estrangeiras, obrJgando-as
a_ uma exportação num níyel que _o mercado poderá não p~rmi
tir. Quero__ ver como- ficou isto para, de"pois, dar o meu voto
com ciência.
No que diz respeito à questão da Lei do Inquilinato,
vi taml?éll!_ que a imprensa divulgou de uma maneira equivocada. Vj manchete dizendo que a Câmara havia aprovado
a denúncia vazia, dando a imprensão de que a lei que vem
ai é anti-so_cial; quando, na verdade, sei que houve uma negodação grande, do qual participaram representantes do PSDB,
e que não é esse o propósito desta lei. mesmo assim, acho
que o Senado não deve votar.
___:Mas, Sr. Presídente, Srs. Senaâores, -nesie caso, comO
se trata de matéria que volta à nós, matéria da qual temos
conhecimento, e dado o ~aráter absolutamente urgente para
milhões de brasileiros~ o PSDB votará favoravelmente.
O Sr. Humberio Lucena- Sr. Presidente. peço a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Com a palavra
o nobre Senador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para encaminhar.) -Sr. Presidente, Srs: Senadores, não há dúvida
que o Senador Nelson Carneiro e outros Srs. Senadores que
aqui se pronunciaram quanto à pressa com que estamos decidindo uma matéria de natureza tão complexa, como_ esta que
se relaciona com Projeto de Lei de Benefício e de Custeio
da Previdência, têm razão.
Ocorre, porém, como já bem acentuou o nobre Senador
Fernando Henrique Cardoso, que, no caso desses dois projetes, ao anuirmos com o requerimento de urgência. levamos
em conta, em primeiro lugar, a circunstância de que esse
assunto já foi debatido, demorada e aprofundadamente pelo
Senado. Não é a primeira vez que estamos diante de proposições que dizem respeito, ã disciplina dos ·benefícios e do
custeio da Previdência Social, as quais vêm demorando, apesar
de tratar-se de elaboração de leis que já deveriam estar em
vigor, diante da promulgação da Constituiç~o de 1988. Nós
já estamos há três anos da vigência da Carta Magna e, até
hoje, os trabalhadores não tiveram o ensejo de ser beneficiados pelos dispositivos constitucionais pertinentes ã essa matéria, em face da demora na sua apreciação pelo Congresso.
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É bem verdade que-já havíamos tentado, anteriormente,
apreciar esses projetes, mas- fomos sutpreetiâidos pelo veto
do Senhor Presidente da República, depois e um acordo parla~
-mentar.
Desta vez, porém, houve um entendimento mais geral
na Câmara dos Deputados. nós, de nossa parte, tivemOs o
cuidado de não só pedir a opinião de Senadores da Coriússãô

de Assuntos Sociais, ligados ao PMDB - alguns deles se
detiveram na análise aprofundada dos projetes e chegaram
à conclusão de que as suas linhas gerais são as mesmas daquele
projeto que havíamos aqui aprovado-, mas também de fazermos uma reunião, ontem, de todas as lideranças, com a presença do Deputado Antônio Britto, Relator da matéria na
Câmara dos Deputados. Ali presentes também os Senadores
Mansueto de Lavor e Garibaldi Alves filho, pelo PMDB
- , verificando todos os aspectos desses projetes. Levamos
em conta, também, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o apelo
que recebemos de todas as entidades dos trabalhadores, particularmente aquelas que representam os aposentados e pensionistas, não só da área urbana como dá área rural.
Acredito, portanto, que, sem embargo -corria já disSe
inicialmente -de reconhcer que têm razão aqueles Senadores
que se posicionam contra a:·votação, em regime d_e_ urgênciã,
desses projetos·que chegam à última hora ao Senado Federal,
depois de aprovados pela Câmara dos Deputados, essa m-atéria
-devemos reconhecer- é um caso à parte. Não podemos
mais -como acentuou o nobre Líder Ferna-n:ctõ -Henrique
Cardoso - procrastinar a coricesSão -desses benefícíoS- aos
trabalhadores. temos milhares e milhares de aposentados e
pensionistas nas cidades e iios campOs numa situação de desespero. inclusive, aq-uela _garantia mínínlã, assegul-âdi _pe1a
Constituição, de que nenhuin- benefíciO-da" Previdêrida Sodal
seria pago abaixo do salário mínimo, ilãó"-Vem seildOODServada. De agora em diante, isso· nãõ õcõrreiá, pOrque estârá
assegurada, pelo menos, uma maior contra-partida financeira,
passa o custeio dos benefícios.
Ademais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo lembrar
que um dispositivo mUito iffiportante foi incluído no projeto_
de lei que trata da organização da seguridade social e institui
o plano de custeio ...;..;.-que é o projeto que-em seguiTI_qa_ nós_
votaremos~- pelo qual se estabelece:
Art. 90. O Consef!:loNacionál de Segtiriâade Social,
dentro de 180 (cento e oitentã.) dias da sua instalação
adotará providências necessá-rüiS ão levantamento das dívidas da União para com a Seguridade Social.
Parágrafo iíriiCo. A dívida apurada na forma- do
caput deste artigo será resgatada em parcelas anuais, sem
prejuízo da contribuição de que trata b art. 16 desta lei,
em dotações próprias iriCluídas no orç~mento.
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Ao concluir, digo ainda que tivemos presente nossa res~
ponsabilidade nas matérias a serem votadas em regime de
urgência.
Corno bem acentuou o nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, também nós, do PMDB, desde a primeira hora,
fizemos sentir que, embora concordássemos com a urgência
a ser concedida para a tramitação dos projetas que dizem
respeito à Previdência Social, não admitiríamos a urgência
não só pai-a o Projeto de Lei de Inquilinato, como também
para o Projeto de Lei de Informática, ámbos já aprovados
pela Câinara dos Deputados, por se tratarem --aí, sim de proposições novas e -que encenam temas, polémicos, que
precisam, portanto, de um estudo mais acurado de um debate
mais amplo por parte do Senado. E não apreciando Projeto
de Lei de Informática, não vamos votar também o Projeto
de Lei do_ Conin, porque uma está atrelado ao outro. Embora
o projeto de lei que trata do Conin, já esteja no Senado,
e dele é Relator o nobre Senador Josaphat Marinho, achamos
por bem, na reunião de todas as Lideranças, só o- votarmos,
após -a apreciação, pelo Senado, do Projeto de Lei de Infor~
mática.
Com estas considerações, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
pedindo a devida compreensaão aos membros da minha Bancada, pela urgência com que votaremos os Profetas da Previdência, em homenagem aos trabalhadores, desejo dizer que
o nosso voto será pela sua aprovação.(Muito bem!)
·O SR .. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) a matária. (Pausa.)
.

Em votação

--0 Sr. Marco Maciel--Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a votação.
. ~·O SR. P}{ESIDENTE (Dirceu Carrieíro) - Concedo.
palavra a V. Ex•

a

--O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar
a votação, sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria
muito, no encaminhamento de votação, de me referi a -dois
pontos, no momento em que nos preparamos para votar tão
iinpoftante matéria.
O primeiro~ Sr. Presidente, diz respeito à tramitãçãô·da
proposição. Ela fOi, como sabe V. Ex~. de iniciativa do Senhor
Presidente da República, e uma vez encaminhada à Câmara
dos DePutadoS, lá se processaram entendimentos en-tre diferentes partidos políticos. Eu gostaria de destacar a participação
de dois deputados que se encontram aqui participando dos
nossos trabalhos, Antônio Britto, do Rio Grande do Sul, e
Geraldo Alckmim, do PSDB de São. Paulo.
Tanto este Projeto de Benefícios, quanto o _outro, que a
ele está quase que estreitamente vinculado, que é o relativo
ao custeio, e foram exauStivamente discutidos na -Câriui.i-a dos
Deputados e submetidos a diferentes Comissões técniCas.
Sabemos que um dos pontos mais fracos do custeio da Além disso, sobre ele h ouvem, depois, um acordo com relação
Previdência no Brasil vem sendo, justamente, o grande atraso às questões ma:iS"i·elevantes, destacando, inclusive, neste caso,
com que a União paga as suas contribuições à Previdência também a presença dos líderes partidários que apoiam o GoSocial.
verno, do próprio Líder do Governo, Deputado Humberto
Acho que esse dispositivo Vai propiCiar-o-resgate desSa Souto, e a· presença de agentes do próprio Poder Executivo,
divida, por parte da União, para com a PrevidênCia, possibi- entre os quais eu "gostaria· de citar o Dr. Rossi, pelo INSS,
litando maiores recursos para que ela possa ter cõridiÇOeS e o Dr. Roberto Mã.cedo, pela Secretaria de Economia do
de arcar com o pagamento, não só dos benefícios que já vig"õià:~ · Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, Poder Exevam, mas, sobretudo, daqueles outros que, de agora em dian- cutivo. Depois disso, o projeto foi rerrie"tído â consideração
te, vão ser acrescidos em face da nova Constituição; que ain- do Senado Federal.
--Tendo em vista a relevância da matéria e não desejando
pliou, por demais, a assistência, atraVés -dóSfeCúrsciS o:a preVimais procrastinar a sua apreciação, já -que foi Objeto, atra\'éSdência, aos trabalhadores.
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de projetes anteriores, de estudos aqui nesta Casa, entende~
mos, assim como aconteceu com outras Lideranças nesta Casa,
que essa é uma matéria que poderia já ser apreciada pelo
Senado Federal, antes do iníció do recesso do fifi do semestre.
Sr. Presidente, em que pese tudo isso, mantivemos con·
versas não só com as lideranças da Câmara como tambéin
com os parlamentares que participaram mais diretamente da
tramitação da referida proposição na outra Casa do Congresso
nacional.
Ontem à tarde, Inclusive, fizemos urtJ.à reuniãO cyue cón~
tau com a presença do Dr. Roberto Macedo e do Dr. Rossi •.
Presidente do INSS, explicitando pontos obscuros e esclarecendo melhor as questões que haviam sido suscitadas aqui
pelo próprio Plenário.
Por isso, Sr. Presidente, considero que a matéria já -e.Stã
adequadamente esclarecida. Ela já é matéria, J?õrque não
dizer, do conhecimento de todos os Senadores, porque, de
alguma forma, trata de ques-tão que já foi objeto de reiterados
estudos-aqui, quer pelas CóiniSsões técnicas,- quer pelo próprio
Plenário.
Em segundo lugar, Sr-. Presidente, e para concluir, eu
gostaria de dizer que este projeto incorpora uma série de
conquistas em favor do trabalhador brasileiro.
_
O profeTa, a Ineu ver, tem- dois pontos, cuja leitura dá
bem para entender o seu alcance, o seu objetivo, os arts.
1"' e 2"' da proposição. Não vou lê-los, porque são de notório
conhecimento. A meu ver, esses dois artigos já deixam bem
claro qual o objetivo, qual a íntenção da proposição.
Mas eu não gostaria, Sr. Presidente, de deixar sem um
registro algumas conquistas que os trabalhadores estão obten~
do neste instante; inclusive algumas delas foram objeto de
lei encaminhada pelo próprio Executivo, e outras incorpo~
radas aqui pelas Casas do Congresso, quer Câmara, quer Se~
nado.
Entre elas, eu gostaria de lembrar o seguinte: Estabelece·se novo piso de um salário para aposentadorias rurais,
retroativo a 5 de a_bnl_de 1991. Em segundo lugar, as viúvas
passam a ter direi o à- pensão integral e os homens pass~m
a receber pensão pela n•orte de suas mulheres; há isonomia
entre os trabalhadc.rcs rurais e urbanos, o que já estava na
Constítuição~ inclusi1'e pau ·as donas~de-casa, cujo piso de
benefícios equiValerá a i•-.. salário mínimo; o valor do cálculo
da aposentadoria será a média a_ritmética dos últimos 36 meses
do salário-contribuição, corrigidas monetariamente; a niulher
passa a ter o direito.à aposentadoria proporcional, quando
completar 25 anos de serviço;
A pensão por mr.Jrte passa a valer 80% do valor da aposentadoria, mais 10% por cada dependente, isto é, a viúVa ou
viúvo- passam a ser dependentes, percebendo 90% d.os benefícios. Se tiver um filho, o benefício passa a ser i!J.tegral.
Essas são, Sr.- Presidente, entre muitas, as conquistas
que o projeto está as-segurando ao trabalhador. Esta a razão
pela qual entendemos que não devemos mais procrastinar
a fruição desses direitos que, ali1s, já tinham sido enunciados
na Carta constitucional que aprovamos e promulgamos em
5 de outubro de 1988.
.
Daí por que, Sr. Presidente, o nosso entendimento é
no sentido da aprovação do projeto. Obviamente, como já
esclareceu aqui, ao falar anteriormente sobre a_ matéria o
Senador Maurício Corrêa e, posteriorme·nte, o Senador Fernando Henrique Cardoso, houve um consenso entre os diferentes partidos polítícOs; Mas isso não quer dizer que a proposição não esteja sujelláaalgumas modificaÇões, inclusive,
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a hipótese de um veto que foi - rigorosamente falando consensualmente aceito, tanto na Câmara dos Deputados,
quanto no Senado Federal, relativo ao art. 100.
Feitas__ estas considerações, Sr. Presidente, gostaria de
dizer que a nossa orientação é no sentido de votarmos a favor
do profeta, por entender que ele regulamenta a Constituição,
que ele significa um passo na Previdência Social brasileira
e que representa, por fim, umã conquista para o aperfeiç-oa·
menta da nossa legislação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- .Em votação
a matéria.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 35, DE 1991
(N• 825/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do PreSidente da República)
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
-Social e dá outras providências.
b Congresso N3.cional decreta:
TÍTULO I
Da Finalidade e dos Princípios Básicos
da Previdência Social
Art. 1~ A Preyidência SOcí:~,l,_ mediante _cooJd_buiç-ãO,
tem por fim assegUtar aos seus b_eneficiár_iQs ole.iQS-_iridispensávels· de manutenção, por motiv_o_ de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço,~encar
gos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam
economicamente.
Art. 2"' A Previdência Social rege·se pelos seguintes
princípios e objetivos:
_I,- universalidade de participação nos planos previdenciáriõs~
-..
.- ·- · ' ,.. ·- · _, - ·--;--. · - --·
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços à população urbana e rurais;
III - seletivídade e distrib.utividade na prestação dos
benefícios;
IV - cálculo dos benefícios collsiderando-se os saláriosde-contribuição corrigidos monetariamente;
V - irredutibilidade do valor dos benefícios de forma
a preservar-lhes o poder aquisitivo;
VI - valor da renda mensal dos benefícios substitutos
do saJátio·de-contribuição ou do rendimento do trabalho do
·
segurado não inferior ao do salário mínimo;
VII - previdência complementar facultativa, custeada
por contribuição adicional;
VIII - caráter democrático e descentralizado da gestão
administrativa, com a participação do governo e da comuri.i·
dade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados.
Parágrafo úníco. A participação referida no incísõ VIII
deste artigo será efetivada a nível federal, estadual e municipal.
Art. 3~ Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social-CNPS, órgão superior de deliberação colegiada, que terá como membros:
I - 4 (quatro) representantes do Governo Federal;
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II -7 (sete) representantes da sociedade civil, sendo:
a) 2 (dois) representantes dos aposentados e pensioliís~
tas;
b) 2 (dois) representantes dos trabalhad_ores em ativiM
dade;
c) 3 (três) representantes dos empregadores.
§ 19 Os rriembros-do CNPS e seus respectivos suplentes
serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 (dois) anos,
podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez.
§ 2~ Os representantes dos trabalhadores em atividade,
dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações
nacionais.
§ 39 O CNPS reUriir-Se-â orclin.IDiamente, uma vez por
mês, por convocação de seu Presidente, não podendo ser
adiada a reunião por mais de 15 (quinze) dias se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros.
§ 4"' Poderá ser convocada reunião extraordinária por
seu Presidente ou a requerimento de um terço de seus membros, conforme dispuser o regimento inteino do CNPS.
§ 5"' As decisões do Conselho serão tomadas com a presença de, no mínimo, 6 (seis) de seus membros.
§ 6"' As ausências ao trabalho dos representantes dos
trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do
Coriselho, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.
§ 79 Aos membros do CNPS, enquanto representantes
dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no- emprego, da nomeação até um ano
após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente
comprovada através de processo judicial.
§ 8' Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social proporcionar ao CNPS os meios necessários
ao exercício de suas competências, para o que contará com
uma Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Previdência Social.
§ 9' O CNPS deverá se instalar no prazo de 3_0 (triiifa)
dias a contar da publicação desta lei.
·
Art. 4' Compete ao Conselho Nacional de Previdência
Social - CNPS:
_
I - estabelecer diretri.ies- gei'ais e apreciar as decisões
de políticas aplicáveis à Previdência Social;
II - participar. acompa:nhar e avaliar sistematicamenté
·
a gestão previdenciária;
III -apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência SOcial;
IV - apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da
Previdência Social, antes de sua consolidação na proposta
orçamentária da Seguridade Social;
V- acompanhar c apreciar, através de relatórios·gerenciais por ele definidos, a execução--dos planos, programas
e orçamentos no âmbito da Previdência SOcial;
VI - acompanhar a aplicação da legislação pertinente
à Previdência Social;
VII- apreciar a prestação de contas anual a ser remetida
ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário,
contratar auditoria externa;--VIII- estabelecer os valores mínimos em litígiO, acima
dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral
ou do Presidente do INSS para formaliz:a_ção de desistência
ou transigência judiciais, conforme o disposto no art. 132;
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IX- elaborar e aprovar seu regimento interno.
Parágrafo úniCo. As decisões proferidas pelo CNPS deverão ser publicadas no Diário Oficial da União.
Art. s~.- Compete aos órgãos governamentais:
I - prestar toda e qualquer informação necessária ao
adequado cumprimento das competências do_ CNPS, fornecendo inclusive estudos técnicos;
II - encaminhar ao CNPS, com antecedência mínima
de 2 (dois) meses do seu envio ao Congresso Nacional, a
propOsta orçamentária da Previdência _Social, devidamente
detalhada.
Art. 6' O Conselho Nacional de Previdência Social CNPS, deverá indicar cidadão de notório conhecimento na
área para exercer a função de Ouvidor Geral da Previdência
Social, que terá mandato de 2 (dois) anos, sendo vedada a
sua recondução.
§ 1"' Caberá ao Congresso Nacional aprovar a escolha
do Ouvidor referido no caput deste artigo.
§ 29 As atribuições do Ouvidor Geral-da Previdência
Social serão definidas em lei específica.
Art. 79 Ficam instituídos os Conselhos Estaduais e os
ConSelhos Municipais de Previdência Social - respectivamente CEPS e CMPS -; órgãos de deliberação colegiada,
subordinados ao Conselho Nacional de Previdência Social,
observando para a sua organização e iristalação, no que couber, os critérios estabelecidos'"IJ.esta lei para o CNPS, adaptando-os para a esfera estadual ou municipal.
§ 1' Os membros dos CEPS serão nomeados pelo Presidente do CNPS e os dos CMPS, pelos Presidentes dos CEPS.
--§ 2"' - Os representantes doS trabalhadores em atividade
e seus respectivos suplentes serão indicados, no caso dos
CEPS, pelas federações ou centta_is sindicais, e, no caso dos
CMPS, pelos sindicatos ou, na ausência destes, pelas federações ou ainda, em último caso, pelas centrais siridicais _ou
confederações nacionais.
§ 39 Os representantes dos aposentados e seus respectivos suplentes serão indicados, no caso dos CEPS, pelas federações ou confederações, e, no caso dos CMPS, pelas associações ou, na ausência destes, pelas federações.
§ 49 Os representantes dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados, no caso dos CEPS, pelas federações, _e, _no caso dos CMPS, pelos sindicatos, associações
ou, na ausência destes, pelas federações.
Art. 8' Compete aos CEPS e ao CMPS, nos âmbitos
estadual e municipal, respectivamente:
I - cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNPS;
II - acompanhar e avaliar sistei:il_~ticamente a gestão
previdenciária;
-III -propor ao CNPS planos e programas para a Previdência Social;
IV - acompanhar, apreciar e dar conhecimento ao
CNPS, através de relatórioS gerendais ·par este definidos, a
execução dos planos, programas e orçamentos;
V - acompanhar a aplicação da legislação pertinente
à Previdência Social;
VI - elaborar seus regimentos internos.
TÍTULO II
Do Plano de Benefícios da Previdência Social

CAPÍTULO ÚNICO
Dos Regimes de Previdência Social
Art. 99 A Previdência Social compreende:
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I - o Regime _Geral de Previdência Social;
II -o Regime Facultativo Complementar de Previdência
Social.
§ 1'.' O Regime Geral de Previdência Social ~ RGPS~
garante a cobertura de todas _as situações expressaS no ãrt.
1'·' desta lei, exceto a de desemprego involuntário, objeto de
lei específica.
.
§ 2~ O Regime Facultativo Complementar de PrevidênCia Social_se_r:á objcto de lei específica.
- -

TiTULO III
Do Regime Geral de Previdência Social
CAPiTULO I
Dos Beneficiários
Art. 10. Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se como-- se-gurados e dependentes,
nos termos das Seções I e II deste capítulo.
SEÇÃO I
Dos SegUrados
Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I -como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural
à. empresa, em caráter não eVentual, sob sua subordinação
e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho tem~
porário, definida cm legislação específica, presta serviço para
atender a necessidade transitória de substituição de pessoal
regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas;
c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado
no BraSil para trabalhar como empregado em sucursal ou
agência de empresa nacional no exterior;
d) aquele que prcsüt serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos
a elas subordinados, ou a membros dessas mis_sõ_~s e reparti~
ções, excluídos o não-brasileiro sem residência permanente
no Brasil e o brasileir_Q__amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição
consular;
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiaiS brasileiros ou internacionais dos
quais o Brasil seja- mefnbro efetivo, ã.indã-·que lá domiciliado
e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente
- do país do domicílíO;
i) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado
no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença
a empresa brasileira de capital nacional;
II- como empregado doméstico: aquele que presta serviço de natureza contínua a pessoa ou famnía, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos; III- como empresário: o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não-empregado, o·membro de conselho
de administração de sociedade anónima, o sócio solidário,
o sócio de indústria e o sócio cot{sta que participe da gestão
ou receba remunera-ção decorrente de seu trabalho e_m empresa urbana ou rural;
IV -como trabalhador autónomo:
a) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em
caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de
emprego;
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b) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade
ecónôrhica de natureza urbana. com fins lucrativos ou_Qão_; _
V - como equiparado a trabalhador autónomo, além
d()S casos previstos em le_gislação espt:cífica:
a) a pessoa física, proprietária ou -n-ão, que explora itividade agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais,
em caráterpermanente ou temporário, diretamente ou através
de prepostos e com auxilio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua;
b) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada e de congregação ou de ordem rcligio~a. este quando por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamen_te à Previdência Social em razão de outra atividade,
ou a outro sistema_previdenciário, militar ou civil, ainda que
na condição de inativo;
c) o empregado de organismo oficial internacional o_u
estrang~iro em funcioilamento nó Brasil, salvo quando coberto por sistema próprio de previdência social;
_ d) o brasileiro que trabalha no exterior para organismo
oficíal internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda
que lá_ domiciliado e contratado, salvo quando coberto por
sistema _de previdência social do país domicl1io;
---~VI -como trabalhador avulso: quein presta, a diversas
empresas, sem vínculo ernpregatício, Serviços de natureza urbana ou rural definidos no Regulamento;
VII- corno segurado especial: o produtor, o parceiro,
o meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, o pescador
artesanal e o assemelhado, que _exerçam suas atividadcs, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que
com o auxüio eventual _de_terceiros, bem como seus respectivos
c.õnjuges ou companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze)
anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o gru-po familiar respectivo.
---- § U Entende-se como_ regime de economia familiar a
atividade em que o trabalho dos_membros da .família é_ indispensável à própria subsistencia e é exercidO em condiÇõe-s
de mútua dependência e çolaboraç_ão, sem a utilização de
empregados.
_
_
§ 2" Todo aquele qu_e exercer, concomitantemente,
mais de uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral
de_ Previdência So~ial é obrigatori_amente filiado em _rel~ção
a cada uma delas.
Art. 12. O _servidor civil ou militar da União, dos.Esta:dos, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como ó
das respectivas au!arquias e fundações, é excluído do Regime
Geral de Previdência Social coosubsta_n_ciad.a nesta lei, desde
que esteja sujeito a sistema próprio de previdência social.
Parágrafo único-. Caso este serVfdor venha a exetcer,
concomitantemente-,- uma ou mais atiVidades abrangidas pelo
Regime- Geral de Previdência Social, tornar-se-á segurado
obrigatório em relação a essas ativiâades.
Art. 13. É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos que se filiar ao Regime Geral de Previdência
Social, mediante contribuição, desde que não incluído nas
dispos~ções do art. 11.
Art. 14. COnsideram-se:
I - empresa- a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade económica urbana ou rural, com fins
lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administraçãO pública direta, indireta ou fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou famnia que
~dmite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado
doméstico.
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Considera-se empresa, para os efeitos

desta lei, o autónomo e equiparado em relação a segurado
que lhe presta serviço, bem como à cooperativa, a associação

ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão
diplomática e a repartição consular de carreira estrangeira.
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independente de contribuições:
I - sem limites de prazo, quem está no gozo de benefício;
II- até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada
abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o
segurado acometido de doença de segregação compulsória;
IV- até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado
retido ou recluso;
V- até 3 (três) meses após o licenciame11to, o segurado
incorporado às Forças Armadas para prestar·serviço militar;
VI- até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições,
__ _
o seguro facultativo.
§ I' O prazo do inciso II será prorrogado para até 24
(vinte e quatro) mesene ó segurado já tiver pagó mais de
120 (cento e vinte) ·contribuições mensais sem interrupção
que acarrete a perda da qualidade de segurado.
§ 2~ Os prazos do inciso II ou do § 19 serão acrescfdos
de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde
que comprovada essa -situação pelo registro no órgão próprio
do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
§ 3~> Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.
§ 49 A perda da qualidade de segurado ocorrerá no
dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio
da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do_final dos prazos
fixados neste artigo e seus parágrafos.

SEÇÃO II
Dos Dependentes
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho,
de qualquer condição, menor de 21 (vinte ·e- untJ ãlfõS ou
iiiválido;
I I - os pais;
III- o irmão, de qualquer condição, menor de 21 (vinte
e um) anos ou inválido;
IV - a pessoa designada, menor de 21 (vinte e um)
anos ou maior de 60 (sessenta) anos ou inválida.
§ 1' A existência ôe dependente de qualquer das classes
deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.
§ 2• Equiparam-se a filho, nas condições do in.ciso I,
mediante declaração do segurado: o enteado; o menor que,
por determinação judicial, esteja sob a sua guarda; e o menor
que esteja sob sua tutela e não possua condições suficientes
para o próprio sustento e educação.
§ 39 Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união eStável com o segurado
ou com a segurada, de acordo com o § 3• do art. 226 da
Constituição Federal.
§ 4"' A dependência económica das pessoas indicadas
no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.
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SEÇÃCJIII
Das Inscrições

Art. 17. O Regulamento disciplinará a forma de inseri'
ção do segurado e dos dependentes.
§ P Incumbe ao segurado a inscrição de seus dependentes, que poderão promovê-la se ele falecer sem tê-la efefivado.
- -- --- § 2~' O cancelamento da inscriÇão -do cônjuge se processa -em face da separação judicial ou divórcio sem direito
a alimentos, certidão de anulação de casamento, certidão de
óbito ou s~ntenç_a judicial, tran~itad~ ~~-j~!g~do. _ _: __
§ 310 A Previdência Social poderá emitir identificação
específica, para os segurados iefe~id<?S nos incisós III, IV,
V, VI e VII do art. 11 e no art .. 13 desta lei, para produzir
efeitoS exclusivamente perante ela, inclusive com a "finalidade
de provar a filiação.
·
CAPÍTULO I!
Das Prestações em Geral
SEÇÃOI
Das Espédes de Prestações
· Art. 18. O Regime Geral de I'revidência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em r3zão
de eventos decorrentes _de acidente do trabalho, expressas
em benefícios e serviços:
I - quanto ao segurado:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de serviço;
d) aposentadoria especial;
e) auxílio-doença;
O salário-família;
g) salário-maternidade;
h} auxílio-acidente;
i) abono de permanência em serviço;
II -quanto ao dependeiift:
a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão;
III - quanto ao segurado e dependentes:
a) pecúlios;
b) serviço postal;
c) reabilitação profissional.
_. § _J Q Só poder-ão se beneficiar do auxílio-acidente e das
dispasiç6es especiais relativas a acidente do trabalho os segurados e respectivos dependentes mencionados_ nos incisos_ I, VI
e VII do art. 11 desta lei, bem como aos presidiários que
exerçam atividade remunerada.
§ 2Q O aposentado pelo Regime Geral de Previdência
Social que permanecer em atividade sujeíta a este regime,
QU a_ela retornar, somen_t~ tem direito à reabilitação profissional, ao auxílio-acidente e aos pecúlios, não fazendo _jus
a outras prestações, salvo as decorrentes de sua condição de
aposentado, observado o disposto no art. 122 desta lei.
Art. 19. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do
trabalho dos segurados referidos no inciso VII do arL 11 desta
lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que
cause a mo"rle -6"1.13. peidã ou·r-edUÇãO~- permane-nte OU tc:~m-p.o~ _
rária, da capacidade para o trabalho.
§ 19 A empresa é responsável pela adoção e uso das
medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da
saúde do trabalhador.
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§ 29 Constitui -contdlven-Ção penal, punível com multa,
deixar a empresa ·de cumprir as normas de segurança e higiene
do trabalho.
§ 3o É dever da empresa prestar informações pormenoM

rizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto
a manipular.
§ 4° O Ministério do Trabalho e da Previdência Social
fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe
acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos
anteriores, conforme dispuser o Regulamento.
Art. 20. Coi:lSideram-se acidente do trabãlho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidãs·:
I - doença profissional, assim entendida a produzida
ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência SoCial;
II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida
ou desencadeada em função de condições especiais em que
o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente,
constante da relação mencionada no inciso I.
§ 1" Não são consideradas como doença do trabalho:
a) a doença degenerativa;
b) a inerente a grupo etário;
c) a que não produza incapacidade laborativa;
d) a doença endémica adquirida por segurado habitante
de região em que -la se desenvolva, salvo comprovação de
que é resultante de exposição ou contato direto determinado
pela natureza do trabalho.
§ 2~ Em caso excepcional, constatando-se que a doença
não incluída na relação prevista nos incisos I_ e II deste artigo
resultou das condições especiais em que o trabalho é executado
e com ele se relaciona diretamente, a Previdência_S_oCiàl-deve
considerá-la acidente do trabalho.

Art. 21. Equiparam-se também-- ao-acidente do trabalho, para efeitos desta lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha
sido a causa única. haja contribuído diretamente para a morte
do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para
o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para
a sua recuperação;'
-··
··
-II -o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário
do trabalho, em conseqüência de:
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado
por terceiro ou companheiro de trabalho;
b) ofensa física íntenciorial, inclusive de terceiro~ por motivo de disputa relacionada com o trabalho;
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia
de terceiro ou de companheiro de trabalho;
d) ato de pessoa privada do uso da razão;
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior;
III - a doença proveniente de contaminação acidental
do empregado no exercício de sua atividade;
IV - o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora
do local e horário de trabalho:
a) na execução- de ordem ou na realização de serviço
sob a autoridade da empresa;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou -proporcionar proveito;
c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo
quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor
capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de

Domingo 30 4099

locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;
d) no percurs() da residência para o local de trabalho
ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção,
inclusive veículo de propriedade do segurado.
§ 1~ Nos períodos destinados a re(eição ou descanso,
ou por ocasião da satisfação de outras riecessídades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado
é considerado no exercício do trabalho.
§ 2" Não é considerado agravação ou complicação de
acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de
outra origem, se associe Ç>U se superponha às conseqüências
do anterior.
Art. 22. A empresa de_verá comunicar -o ãCidente do
trabalho à Previdência Social até o 1" (primeiro) dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à
autoridade competente, sob pena de multa variável entre o
limite mínimo e o_- limite máximo _do _salário-de-contribui~o.
sucesSivamente aumentada nas reincidências, aplicadã e cobrada pela Previdência Social.
§ 1" Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o aci_dentado ou ~eus _dependentes, bem como
o sindicato a que_!=Oi'responda a sua categoria.
§ 2~ Na fã.Ita de comunicaçao por parte da empresa,
podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes,
a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou
qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos
o prazo previsto neste artigo.
§ 39 A comunicação a que _se refere o § 2~ não exime
a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento
do disposto neste artigo.
§ 4'>' Os sind_icaJos e entidades representativas de classe
poderão acompanhar a cobrança, pela Previdência Social, das
multas previstas neste artigo.
Art. 23. Considera-se cOmo-dia do acidente, no caso
de doença profissional ou do trabalho, a data do início da
incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual,
ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for
realizado o diagnóstico, valendo-para este efeito o qUe ocorrer
primeiro.
SEÇÃO II
Dos Períodos de Carência
Art. 24. Período de carência é o número mínimo de
contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário
faça jus ao benefício, consideradas a partir do_ transcurso do
primeiro dia dos m-eses de suas competências.
Parágrafo único. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data s6 serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo,
1/3 (um terço) do número de c_ontribuiçóes exigidas para o
cumprimento da carência definida para o benefícío a ser requerido.
Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes perfodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:
I - auxílio-doença e aposentadoria pqr invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;
II- aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo
de serviço, aposentadoria especial e abono_ de permanência
em serviço: 180 (cento e oítenta) contribuições mensais.
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Independe de carência a concessão das seguin-

tes prestações:
I -pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família,
salário-maternidade, auxílio-acidente e pecúlios;
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos
casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença
profissional ou do trabalho, bem com_o nos casos de segurado
que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social,
for acometido de alguma da doenças e afecções especifiCadas
em lista elaborada pelos Ministérios da Saúd~ e do TraQalho
e da Previdência Social a cada três anos, de_ acordo _com. çs
critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiênc.ia, ou
outro fator que lhe confifa especificidade. e gravidade que
rnereç_am tratamento particularizado;
III - os bcn_e_fícios concedidos na forma do inciso I do
art. 39~ aos segurados especiais referidos no inciso vp do
art. 11 desta lei;
IV- serviço social;
V -reabilitação proffssiOnal.
Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão
consideradas as contribuições:
I - referentes ao período a partir da data -da filiação
ao Regime Geral de Previdência Social, no caso dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos i"eferidos nos incisos I
e VI do art. 11;
·
"·
II - realizadas a contar da data do efetivo pagamento
da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas
para este fim as contribuições-recolhidas com atraso referenteS
a competências anteriores, no caso -dos segurados referidos
nos incisos II, III, IV, V e VII, este enquanto cõntribuiÍlte
facultativo, do art. 11 e no art. 13 desta lei.-_
SEÇÃO III
Do Cálculo do Valor dos Benefícios
SUBSEÇÃO I.
.
Do Salário-de-BenefícioArt. 28. O valor do benefício de prestação continuada,
inclusive o regido por norma especial, ex.ceto o saláfi9-fãüiília
e o salário-maternidade, será calculado com base no saláriode-benefício.
§ 1" Quando o benefício for decorrente de acid(al.le do
trabalho, considerar-se-á, ao invés do salário-de-benefíCio calculado de acordo com o disposto nesta Subseção, o salário-decontribuição vigente no dia do acidente se mais vantajoso,
aplicando-se-lhe o disposto no § 2• do art. 29.
§ 2"' Entende-se como salário-de-contribuição .vigente
no dia do acidente o cont~atado para ser pago por i:riês, _dia
ou hora, no mês do acidente, que será multiPlicado pOr trinta
quando diário, ou por duzentos e quarenta-, quando horário~
para corresponder ao valor mensal que servirá de base de
cálculo para o benefício.
·
§ 3"' Quando a jornada de trabalho não for" de oito horas
diárias, será adotada, para fins do disposto no parágrafo anterior, a base de cálculo a ela correspondente.
§ 4"' Quando, entre o dia do acidente do trabalho e
a data do início do benefício, ocorrer reajustamento por dissídio coletivo ou alteração do-salário mínimo, ô benefício deverá
se iniciar também com a renda mensal reajustá.da, noS mesmos
índices deste ou de acordo com a política salarial.
Art. 29. _ O salário-de-benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários-de-contribuição
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dos meses imediatamente anteriores ao_ do afastamento da
atividade o_u da çiat~ da eptrada do requerimento~- :ité o máximo de 36 (trinta e seis), apurados em período não superior
a 48 (quarenta e oito) meSes.
.
.
§ 1" No caso de aposentadoria por tempo de serviço,
especial ou por idade, contando o segurado com .men.os de
24 (v~nte e quatro)-contribuições no período máximo citado,
o salár)o-de-benefício corresponderá a 1/24 (um vinte q autro
avos) da so~a dos salários-de-co_ntribuição apurados~__ ___
§ 2~ O valor dq salário-de-benefício não.._ser_á inferior
ao .de um salálio mínimo, nem superior ao do limite máximo
do salári.o-de-contríbuição mi data d.e início do benefíci9.
§ 3~ . Serão considerados para o cálculo do salário-debenefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de_ utilidades,
sobre os quais tenha incidido contribuição previdenciál"i_ã. _
§ 4~ Não será ç:onsiderado, para o cálculo do salário-debenefício, o aumento dos salários-de-contribuição q~:~e exceder
o limite legal, inclusive o volunt_~_riament~ conc_edido .nos 36
·(trinta e seis) meses imediatainente _anteripres ao ·jnído do
benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, re-.
sultante de promoção regulada por normas gerais da empresa,
admitida pela legislação do trabalho, de sentença -normátiva
ou de reajustamente salarial obtido pela categoria respectiVa.
§ 5" Se, rio período básico de cálculo, o segurado tiver
recebido benefícios por incapã.ddade, sua duração será conta:da, _co~siderando-se cOmo salári9~9~~c~ntr!~~içã_o~ no perío44?_,_ o salário-de-benefício que serviU de base para o Cálculo
da renda mensal, reajuS~ãdo. nás_mesmas épocas e bases dos
benefícios em geral, não pódendo ser inferior ao valor- de
1 (um) salário mínimo.
Árt. 30. No Casq -Pe r~OQ1!i~~t;3.ção V~riã:~er, no tqcio qu
em parte, qualquer que seja a causa da variação, o. val.o~
do benefício de prestação continuada decorrent.e _de a~iP,~nte_
do trabalho, respeitado o percentual respectivo, serácalcufado
com base na média aritmética simples:
I - dos 36 (trinta e se_is) maiores salári.os-âe-c6httibuição
apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito)
meses imediatam~nte a.nt~r.iore~ ~o do acid~pte 1 se o segu~ado
contar, ne!e, mais de 36. (trinta e seis) contribuições;
. II~ dos sa~ários~Qe-.cont~ibuição_, co01preend~d~s nos .36
(trinta e seis) m~ses imediatamente anteriores ao do acidente
ou no período de que trata o inciso I, conforme mais vantajos_o,
se o segurado contar com 36 (trinta e seis) ou menos contri~
buições nesse período.
Art. 31. Todos os saláiiOS-de-contribuição computados
no cálculo do valor do b~nefício serão ajustados, mês a mês,
de- aCordo com a variaÇão'in_tegral do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor - INPC, càlculado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, referente ao
período decorrido a partir da data de.çompetência do saláriode-contribuição até a do início do benefício, de modo a preser~
var os seus valores reais.
Art. 32. O sâlário,-de:-Penefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com
base na soma dos sal~rios-d.e-contribuiçã.o das atividad.es exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período
básico de_cálculo, observado o disposto no art. 29 e as normas
seguintes:
I - quando o segurado satisfizer, em relação a cada atividade, as .condições do benefí~io requerido, o salário-de-benefíciO Será calculado co·m base na soma dos respectivoS salários-de-contribuição;
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II- quando não se verificar'a hipótese do inCiSo anterior,
o salário-de-benefício corresponde â soma das seguintes parcelas:
a) o salário-de-benefício calculado c.om base nos saláriosde-contribuição-das atividades em relação às qu·ais são atendidas as condições do beneficio requerido;
b) um percentual da média do salário-de-contribuição
de cada uma das demais atividades, equivalente à relação
entre o número ·cte meses completo de contribuição e- ·os do
período de carência do benefício requerido;
III- quando se tratar de benefício por tempo_ de serviço,
o percentual da alínea b do inciso II será o resultante da
relação entre os anos completos de atividade e_ o número
de anos de serviço considerado para a concessão do benefício.
§ 1"' O disposto neste artigo não se aplica ao Segurado
que, em obediência -do limite máximo do salário~de-contri
buição contribuiu apenas por uma das atividades concerni~
tantes.
§ 2" Não se aplica O-disposto neste artigo ao segurado
que tenha sofrido redução do salário~de~contribuição-das ~tivi
dades concomitantes em respeito ao limite máximo_ dC?S~e salário.
SUBSEÇÃOU
Da renda mensal do benefício
Art. 33. A rerid3.-mensal do benefício de prestação continuada que substituir o ·salário~de~contribuiçãO ou o ·re·ndimento do trabalho do segurad? nã_o. ~-e~á valqr_in"feriox ao
do salário míninlo~ nem s"upérior ao- do limite ínáximo do.
salário-de~contribuição, ressalvado o disposto no ·art. 45 desta
·' - ·
lei.
Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do bene~
fício'do segurado empregado e trabalhador·avulso; serão contados os salários-de-contribuição -referentês ·aoS me.ses·-cte contribuições devidas, ainda que não_ recolhidas pela empresa,
sem prejuízo da respectiva cobrança e qa aplicação das penalidades cabíveis.
--- - - Parágrafo úniCO~ Para- os- demais- seiúr_adost somente
serão computados os salários-de-contribuição referentes aoS
meses de contribuições efetivamente recolhidas.
Art. 35. Ao segurado empregado e ao_ trabalhador
avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício Pleiteado mas não possam· "éó~prdVár o ·valor
dos seus salários-de-contribuição no período básíco·de cálculo,
será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta
renda ser recalculada, quando da apresentaçã"o-de prova dos
salários~de-contribuição.
Art. 36. Para o segurado empregado doméstico que~
tendo satisfeito as condições exigidas para a concessão do
benefício requerido-, não comptovar·ó ·efetivo recolhimento
das contribuições.
Art. 37. A renda mensal inicial, reacalculada de acordo
com o disposto nos arts. 35 e 36, deve foer t:eajustad_a_ co~o
a dos benefícios correspondentes cum ig_ual data de jnfcio
e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão
do valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até estão.
Art. 38. Sem prejuízo do disposto nos arts. 35 e 36,
cabe â Previdência Social manter cadastro dos segurados com
todos os informes necessários para o 'cálculo da reflda mensal
dos benefícios.
Art. 39. Para os se-gurados espéciãiS referidos no inciso
VII do art. 11 desta lei, fica garantida a concessão:
I -de aposentadoria por idade ou por invalidezt de auxílio-doença~ de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de
7
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1 (um) salário mínimo, desde que comprove. o exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período,
imediatamente anterior ao-requerlilietJ:tO do benefíciO, igual
ao número de meses correspondentes à carência do benefício
requerido; ou
I I - dos benefícios especificados nesta lei, observados
os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que
contribuam facultativamente para a Previdência Social, na
forma estipulada no Plano de Custeio da Seguridade Social.
Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que-, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por
morte ou auxílio-redusão.
Parágrafo único. O abono anual será calCulado, no que
couber, de mesma forma que a Gratificação de Natal dos
Trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do
benefício do mês de dezembro de cada ano.
SEÇÁOW
Do reajustamento do valor dos benefícios
Art. 41. O reajustamento dos valores de benefícios
obedecerá às seguintes normas:
_ I -:-é assegurado o reajus_tamento dos benefícios para
preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real da data
de sua concessão;
II -os valores dos benefícios em manut~nçã_o setão reajustados, de acordo com suas respectivas datas de início, com
base. na variação integral do INPC, calculado pelo IBGE,
nas mesmas épocas em que o salário mínimo for alterado,
pelo índice da cesta básica ou substituto eventual.
§ 1"' O disposto no iniciso II poderá ser alterado por
ocasião da revisão da política salarial. _
§ 2' Na hipótese de se constatar perda de poder aquisi·
tivo com a aplicação do disposto neste artigo, o Conselho
Nacional de Seguridade Social - CNSS poderá propor um
reajuste extraordinário para reCOIJ:lpOr esse valor, sendo feita
íifi.Ial recomposição das faixas e limites fixados para os saláríos-de-contribuição.
." · § 39 Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário-de-benefício na data do reajustamenf9, respeitados os direitos adquiridos.
§ 49 Os benefícios devem ser pagos até o 109 (décimo)
dia útif do mês seguinte ao de sua competência, podendo
o CNPS reduzir este prazo.
§ 59 O primeiro pagamento de renda mensal do beneficio. Será efetuado até 45 (quarenta e cinco) dias após a data
da apresentação;-pelo segurado, da documentação necessária
à_s_ua concessão.
§ 6"' O pagamento de parcelas relativas a benefícios,
efetuado com atr_aso por responsabilidade da Previdência Sociã.l, será atualizado de acordo com a variação dO Índice Nacional de Preços ao Consumidor- INPC, Verificado no i)eriodo
compreendido entre o mês em que deveria ter sido pago e
o mês do efetivo_ pagamento.

SEÇÃOV
Dos benefícios
SUBSEÇÃO I
Da aposentadoria por invalidez
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao
segurado que, estando ou não em gozo de auxilio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para
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o. exercício de ativiçlaçlc que lhe garanta a subsistêricia, e serlhe-á -paga enquanto permanecer nesta cmidição. ·
§ 19 A cor:tcessão de aposentadoria pÇJr_invalidez dependerá da verifiCaçãO da condição de incapacidade mediante
exame médico-pericial a c3rgo da Previdência-Social, podendo
o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de medico
de sua confiança.
·
§ 2' A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social não
lhe conferirá din!i~o à aposentadoria por invalidez, salvo <iuando a incapacfd~d~. sohreyi~r _por motivo de progressão ou
agravamento dessa doença ou lesão.
_
. _
Art~ 43. _A aposentadoria por invalidez será devida a
partir do dia imediato ao da cessélção do au~nio~doença, ressalv~do o disposto rios § § 1', 2' e 3' deste artigo.
· § 1~ Concluindo a perícía: ritédica inidál pela existência
de incapacidade total e definitiva para o ttabalho, a aposen..:
tadoria por invalidez, quando decorrente de ac!dente do trabalho, será concedida a partir da data em que o auXI1io-do~nça
deveria ter início, e, nos demai~ casos, será devida:
a) ao segurado .en}pfegad9 .ou empresário, defiriidos no
art. 11 desta lei, a contar do ió''(décimo sexto) dia do afastamento da atividade ou a p~tir da data_ da entrada do requerimento, se entre o afastamenfo'·e a eritrã.da do requerilJlento
decorreremmaisde30(trinta}dias;
_-,- __ ----~----~_- --:
b) ao segurado empregado doméstico, ailtôhóm:o e-equiparado, trabalhador avulso, segurado especial ou facultativo,
definidos nos arts. 11 e 13 desta lei, a confa:r da Qata do
início da incapacidade ou da dita da entfada do-requenmento,se entre essas ·datas decorrerem mais de 30 (tririta) díaS. · ·§ 2' Durante os primeiros JS (quinzé}'aias de afastaniento da atividade por motivo-de invalideZ, caberá à empresa
pagar ao segurado empregado ·a salário ou; ã.o segurado empresário, a remuneração.
§ 3' Em caso d_e_ doença de segregação compulsória,
a aposentadoria por invalidez independerá de auxilio-doença
prévio e de exame médico-pericial pela Previdência Sócial,
sendo devida a partir da data da segregação.
Art. 44. A aposentadoria por invalidez, obseiVãdo--0
disposto na Seçâo m- cj.este Capítulo, especialmente no art.
33, consiStirá numa renda·mensal correspondente a:
a) 80% (oitenta pot centô) do salário::de-benefício, mais1% (uni por cento) deste, por grupo de 12 (doze) contribuições, não podendo ultrapassar 100% (cem-pôr-cento) do salário.:.de-benefíciO; ou --b) 100% (cem por cento) do salário-de-benefício ou do
salário-de-contribuição vigente no dia do acidente, o que for
mais vantajoso, caso o benefício seja decorrente ç:le ac;:id_ente
do trabalho.
§ 1~ No cálculo do acré~cim~ previ~tb Da alíneã deste
artigo, será considerado como período de contribuição o tempo em que o segurado reçebeu amçílio-doença ou outra aposentadoria por invalidez.
.
§ 2~ Quando o acidentado do trabalho estiver e"nt gozo
de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por in-validez será
igual ao do auxt1io-doença se este, por força de reajustamento,
for superior ao previsto ·neste artigo.
Art. 45. Q~vaku: __da aposentadoria por invalidez do se~
gurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescida de 25% (vinte e cinco po~ cento).
Parágrafo único .. ~O acrescimo de que trata este artigo:
a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja
o limite máximo legal;

a
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bY s·erá recalculado quando. o beneffcíO- que lhe deu_ origem for reajustado;
·
· c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão.
_ - __
__ ~
Art. 46. O aposentado por invalidez.que retornar,YOluntariamente à atividade terá S\la ;;..posentadoria au"tomati..;
camente canCelada, a partir da data do retorno.
- - Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez~ será observado o seguinte
proce_dimento:
.
.
~-~
. -·.
l-quando a recuperação Ocorrer dentro de 5 (<?:_n~o).
anos, contados da data do início da aposentadoria pqr invah~
dez ou do auxflio-doença que a·an·tec'edeu sem ínter~pção,
o benefício cesSará:
- a) de imediato, para o segurado_empregado_que tiver
direitO a reto·rnar à função que ·desempenhava na empresa
quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendú como documento, para tal fim, o ·certificã.do.de._qtpaci~
dacl_e fornecido pela Pi-evidência Sociil~ Ou
. .
b) após tantos meses_ quantos foi"em os anos de duração
do auxílio~doença ou da 'aposentadoria por invalidez., para
os demais segurados;
I I - quando a recuperação for parcia.l, ou ocorrer após
o período do inciso I, ou ainda quando. o_ S:egurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria Será inan.tida, sem prejuízo
da volta à atividade:
.
a) no seu valor integral, durante 6·(seis) meses contado:s,
da data em que for verificada a recuperação da capacidade:
. b) com redução de 50% (cinqüenta por cento), no perío,
do seguinte de 6 (seis) mes_~s; _ _ · · - -.-- ~ -.~-- ,_ ~ -__,.,
c) com redução de 75% '(setenta e cinco por cento), também por igual período de 6 (seis} meses, ao lérmino dó qual
cessar.á definitivamente.
-- ·
SUBSEÇÃO II .
Da aposentadori~ por idade
Art. 48. A apOsentadoria por idade será devida a<;> se-.
gur:ido qtie, cuniprlda a carência ne·sra lei completa, 65 (ses:
senta e cinco) anos de idaçle, se homem, ou 6U (sesséntã),
se mulher, reduzidos esses limit~s para-60"e ss·anos dr;: j_da_de__,
p3.ra os trabalhadores rurais, respectivamente homens e ;oiulheres, referidos na alínea a do üit:íSo I e ·nps incisOs IV e_
VIl do art. 11.
·
·
Parágrafo único. A comprovação de efetivo ex6réíCio
de atividade rural será feita com relação aos meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício, mesm(>" que
de forma descontínmt, durante período igual ao da carência
do benefício, ressalvado o disposto no inciso II do art. 143.
Art. 49. A aposentadoria por idade será devida: ·
I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir:
a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa d~ta ou até 90 (noventa) dias depois dela; ou
b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerid~ após o prazo
pi'evisto na alínea a;
II -para os demais segurados, da data da entrada do
reqUerimento.
Art. 50. A aposentadoria por idade, observado o dispõ-sto na Seção III deste Capítulo, especialmente no ·art. 33,
consistirá nUma renda mensal _de 70% (setenta por cento)
do salário-de-benefíe;io, mais 1% (um por cento) deste, por
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grupo de 12 (doze) contribuições, não podendo ultrapassar
100% (cem por cento) do salário-de-benefício:

Art. 51. A aposentadoria por idade pode ser-requerida
pela empresa, desde que o segurado empregado tenha cumprido o perfodo de carência e completado 70 (setenta) anos
de idade, se do sexo masculino, ou 65 (sessenta e CinCo) anos~
se do sexo feminimo, sendo compulsória,- caso em que -será
garantida ao empregado a indenização prevísta na: legislação
trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato
de trabalho a imediatamente anterior ã do início da aposentadoria.
SUBSEÇÃO III
Da aposentadoria por tempo de serviço
Art. 52. A aposeiltadoi"ia por tempo de serviço será
devida, cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado
que completar 25 (vinte e cincO) anos de serviço, se do sexo
feminino, ou 30 (trint3.) anOS; se do masculino.
Art. 53. A aposentadoria por tempo de serviço, observado o disposto na: Seção III deste Capítulo, especialmente
no art. 33, consistirá numa :renda mensal de:
I - para a mulher: 70~ (setef!!a por cento) do salário-debenefício aos 25 (Vinte e cinco) anos de serviço, mais de 6%
(seis por cento) deste, para cada novo ano-completo de ati vidade, até o máximo de 100% (cem por cento) do salário-debenefício aos 30 (trinta) anos de serviço;
II- para o homem: 70% (s~~enta p9r cento) do saláriode-benefício aos 30 {trinta) anos de serviço, mais de 6% (seis
por cento) deste, para cada novo ano completo de atiVidade,
até o máxiriJ.o de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício
aos 35 (trinta e cinc._o) anOs de serviço.

Art. 54. A data do inicío da apos~ntadoria por tempo
de serviço será fixada da mesma forma que a da aposentadoria
por idade, conforme o disposto no art. 49.
Art. 55. O tempo de serviço será comptoVãdo na forma
estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias ele segurados de que trata o art. 11 desta lei, mesmo que anterior
à perda da qualidade de segurado:
I - o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário,
e o previsto no § 1~ do art. 143 da Con:ftituição- Fe'de·ral,
ainda que anterior à filiação ao Regime Geral de-]>revidência
Social, desde que não tenha sido contado para inatividade
remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria no serviço
público;
· - I I - o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;
III- o tempo de contribuição efetuado como segurado
facultativo 1 desde que antes da vigência df:sta lei;
IV- o tempo de serviço referente ao exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não
tenha sido contado para a inatividade remunerada nas Forças
Armadas ou aposentaâoria no serviço público.
V- o tempo de contribuição efetuado por segurado depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que o
enquadrava no art. 11 desta lei.
§ 111 A averbação de tempo de serviço durante o qual
o exercício da atividade não determinava filiação obrigatória
ao anterior Regime de Previdência Social Urbana só será
admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes1 conforme disp~ser o Regulamento, observado o
··
disposto no § 2'.
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§ 29 O tell)jj(f"de serviço do segurado trabalhdor rural,
anterior à data de iõício de vigência desta lei, será computado
independentemente do recolhimento das contribuições a ele
correspondentes, exceto para efeitO de carência, conforme
dispuser o Regulàmento.
§ 3~ A comprovação do tempo de serviço para os efeitos
desta lei, idusive mediante justificação administrativa ou judiçjal1 conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito
q~ando baseada em início de prova material 1 não sendo admitida prova exclusivamente ~estemunhal, salvo na ocorrência
m-otivo- de força maior ou caso fortuito, conforme disposto
no Regulamento.
Art. 56. O professor, após 30 (trinta) anos, e a prOfessora, após 25 (vinte e ciTICo) anos de efetivo exercídõ eiri.funções de magistério poderão aposentar-se por tempo de
serviço, com renda mensal correspondente a 10Q_% (ceJII por
cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção
!li deste Capítulo.

SUBSEÇÃOIV
Da aposentadoria especial
Art. 57. A aposentadoria espeCial será devida, uma vez
cumprida a carência exigida nesta lei, ao segurado que tiver
trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco)
anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
§ 1"' A aposentadoria especial, observado o disposto na
Se_ção lll deste Capítulo, especialmente no art._33, consistirá
numa renda mensal de 85% (oitenta e cinco por cento) do.
salário-de-benefício, mais 1% (u111 por cento) deste, por grupo
de 12 (doze) contribuições, não podendo ultrapassar 100%
(cem por cento) do salário-de-benefício.
§ 29 A data de início do benefício será fixada da mesma
forma que a-da aposentadoriã por idacfe 1 conforme o disposto
no art. 49.
§ 3~ O tempo de serviço exercido alternadamente em
atividade comum e em atividade profisSióri31 sob condições
especiais que sejam o'u venham a ser conside:.;-~_9a~ prejudiciais
a saúde ou à integridade física &erá somaQo, após a respectiva
conversão, segunflg ~ritérios áe_eq_uivªlência_estabefecidos pelo Minístério do Trabalho e da P(e_vidência Social, para efeito
de qualquer benefício.
§ 4" O período em que o trabalhador integrante de categoria profissional enquadrada neste artigo permanecer licenciado do emprego, pata exercer cargó de administração ou
de representação sindical, será contado para aposentadoria
especial.
Art. 58. A relação de atividades profissionais_prejudiciais à saúde ou à integridade física será objeto de lei específica.
SEÇÃOV
Do auxflio~doença
Art. 59. O auxilio-doença será devido ao segurado que,
havendo cumprido, quando for o caso, o periOdo de carência
exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos.
Parágr(!fo úriico. Não será devido auxilio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral da Prevideência Social
já portador da doença ou da lesão invocada como causa para
o benefício salvo quando a incapacidade sobreviver por motivo
de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
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Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado e empresário a contar do 16' (décimo sexto) dia do
afastamento da atividade, e no caso dos demais segurados,
a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele
permanecer incapaz.
§ 1' Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o auxflio-doença será devido
a contar da data da entrada do requerimento.
§ 2' O disposto no § 1' não se aplica quando o auxiliodoença for decorrente de acidente do trabalho.
§ 3' Durante os primeiros 15 (quinze) dias consecutivos
ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário
integral ou, ao segurado empresário, a sua: remuneração.
§ 49 A empresa que dispuser de serviço ni.édico, próprio
ou em convênio, terá a seu cargo o exame mpedico e o abono
das faltas correspondentes ao período referido no § 3~, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze)
dias.
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Art. 66. O Valor da cota do salári.q_-farrn1i~ JlOr filho
ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorU:fanos
de idade ou inválido de qualquer idade é de:
. -·
r:..:.. Cr$ 1.360,00 (um mil trezentos e ~essenta cruzeiros),
para o segurado com remuneração mensal não sUperior· á
Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros); ·
II -Cr$170,00 (cento e setenta cruzeiros), para o segurado com remuneração mensal superior a Cr$ 51.000,00 (Cínqúenta e um mil cruzeiros).
Art. 67. O pagamentO do salário-família é cOndicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho o_u da
documentação relativa: ao equiparado ou ao irlválidó, e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória tlo filho.
Art. 68. - As_ cotas do salário-família serão pagas péla
empresa, mensalmente, junto com o salário, efetivarido-se
a compensação quando do recolhimento das contribuições,
conform_e -dispuser o Regulamento.
§ 1' A empresa conservar~ durante 10 (dez) anos os
comprovantes dos pagamentos e as cÓpiãs das certÍdOes COrreSpondentes, para exame pela fiscalização da Previdência Social.
§ z~ Quando o pagamento do salário não fo~- rpensal,
o salário-farnflia será juntamente com o último pagamento
relativo ao mês.
Art. 69. O salário-família devido ao_ trabalhador _avulsQ _
poderá ser recebido pelo sindicato de classe respectivO, ·que
se incumbirá de elaborar as folhas correspondentes _e de distribuí-lo.
Art. 70. A cota do salário-família não-será incorporada,
para qualquer efeito, ao salário ou ao Peneffcio.

Art. 61. O auxílio-ç.oença, o~servado o disposto na Seção III deste Capítulo, especialmente no art. 33, -cOnsistirá
numa renda mensal' correspondente a:
a) 80% (oitenta por cento) do salário-de-benefício, mais
1% (um por cento) deste, por grupo de 12 (doze) coniiibuições, não podendo ultrapassar 92% (nOventa e dois por cento)
do salário-de-benefício'; ou
b) 92% (noventa e dois por cento) do salário-de-benefício õu do salário-de-conftibuição vigen~e no dia do acidente,
o que for mais vantajoso, caso o benefício seja de-Corrente
de acidente do trabalho.
SUBSEÇÃO VII
Do Salário-Maternidade
Art. 62.. O Segurado em gozo de auxílio-doença,' insUsceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá
Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada
submeter-se a processo de reabilitação profissional para o empregada, à trabalhadora avulsa e à empregada doméstica,
exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que durante 28 (vinte e oito) dias antes e 92 (noventa e dois}
seja dado como habilitado para o desempenho de nova ativi- dias depois do parto, observadas as situações e condições
dade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado previstas. na legislação no que concerne à proteção à maternão-recuperável, for aposentado por irivalidez.
nidade. _
Art. 63. O segurado e_qtpregado em gozo de auxílió.;
Art. 72. O salário-maternidade para a segurada empredoença será considerado pela empresa como licenciado. ·
gada ou trabalhadora avulsa consistirá numa_ renda mensal
Parágrafo único. A einptesa que garantir ao seiuni.do - iguaf ã sua _remuneração integral e será pago pela empresa,
licença remunerada ficará obrigada a pagar~ lhe durante o pe- efetivando-se a compensação quando do recolhimento das
ríodo de auxOio-doença à eventual difereitÇa entre o valor contribuições_,_ sobre_ .a folha de salários.
deste e a importância garantida pela licença.
Parágrafo úníco. A empresa deverá conservar dura,nte
Art. 64. Após a cessação do auxílio-dõença acidentário 10 (dez) anos os comprovantes dos pagamentos e os atestados
e do retorno ao trabalho, havendo agravamento de_s_~_q_üela · correspondentes para exame pela fis.acalização da Previdência
que resulte na reabertura do benefício, O novo saláfio-de- Social.
Art. 73. O salário-maternidade será pago diretamente
contribuição será considerado no cálculo.
pela Previdência Social à empregada doméstica, em valor correspondente ao do seu último salário-de-contribuiçãO.
SUBSEÇÃOVI
Do Salário-Famflia
SUBSEÇÃO VIII
Da Pensão por morte
Art. 65. O salário';..família devido, mensalmente, ao s~
gurado empregado, exceto o doméstico, e aó seg_urado trabaArt. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto
lhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não,
ou equiparados nos termos do § 2'? do art. 16 desta lei, obser- a contar da data do óbito ou da decisão judicfãl, no caso
vado o disposto no art. 66.
de morte presumida.
Parágrafo único. O aposentado por invalidez ou por
Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será:
idade e os demais aposentados com 65 (sessenta e cinco) anos
a) constituído de uma parcela, relativa à famjlia, de 80%
ou mais de idade, se do sexo masculino, ou 60 (sessenta) (oitenta por cento) do valór da aposentadoria que o segurado
anos ou mais, se do feminino, terão direito ao salário-família, recebia ou a que teria direito, se estivesse aposentado na
pago juntamente co~ a aposentadoria.
data do seu falecimento, mais tantas parcelas de 10% (dez
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por cento) do valor da mesma aposentadoria quantos forem
os seus dependentes, até o máximo de 2 (duas);
biOO% (cem por cento) d<? salário-de-benefício ou do
salário-de-contribuição vigente no_ dí_a do acidente, o que for
mais vantajoso, cãstn) falecimento seja conseqüência de aci-

dente do trabalho. __
Art. 76. A .concessão da pensão por morte não será
protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que impor-
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II- ao segurado aposentado· por idade ou por tempo
de serviço pelo Regime Geral de Previdência Social que voltar
a exercer atividade abrangida pelo mesmo, quando dela se
_____
_
_
-- afastar;
III -ao segurado ou a seus dependentes, em caso de
invalidez ou morte decorrente de acidente do trabalho.
Art. 82. No caso dos indsos I e II do art, 81, O pecúlio
consistirá em pagamento único de valor correspondente ã soma das importânciãs relativas ãs contribuições dos_de_pósitos
de poupança com data de aniversário_ no dia primeiro.

ta em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito
a contar da data da inscrição ou habilitação.
§ r O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão
ArL 83. No caso do inciso III do arL 81, o pecúlio
por morte o companheiro ou a companheira, que somente consistirá em um pagamento único de 75% (setenta e cinco:
fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e por cento) do limite máximo do salário-de-cOntribuição, no
.
mediante prova de dependência económica.
casode invalidez, e de 150% (cento e cinqüenta por cento)
§ 29 O cônjuge divorciado ou separado judicialmerite
desse mesmo limite, no caso de morte.
ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em
Art. 84. O segurado aposentado que rece_ber pecúlio,
igualdade de condiçõ~s com os dependentes referidos no inciso
na forma do art. 82, e voltar a exercer ativida~e abrangida,
I do arL 16 desta lei.
pelo Regime Geral de Previdência Social somente poderá
Art. 77. A pensão por morte, havendO mais de um penlevantar o novo pecúlio após 36 (trinta e seis) meses contados
sionísia:
da nova filiação.
..
I - será rateada entre todos, em partes iguais;
ArL 85. O disposto no arL 82 aplica-se à contar da
II- reverterá em favor dos demais a parte ~aquele cujo
data de entrada em vigor desta lei, observada, com· relação·
direito à pensão cessar.
às contribuições anteriores, a legislação vigente à época de_
§ 19 O direito à parte da pensão por morte Ct?ssa:
_ seu recolhimento.
a)pela morte do pensionista;
- -- b) para o filho ou irmão ou dependente designado menor,
SUBSEÇÃO IV
de ambos o_s sexos, que completar 21 (vinte e um) anos de
Do auxfiio-acidente
idade, salvo se for inválido;
_
____ _
c) para o pensionísta inválid-o, pela cessação da invalidez.
_Art. 86. O auxilio-acidente será concedido ao segurado
§ 2~' Com a extinção da parte do Ultimo pensionista a
quando, após a consolidação das lesões decorrentes do aci- ·
pensão se extinguirá.
dente do trabalho, resultar seqüela que implique:
Art. 78. Por morte presumida do segurado, declarada
- I - redução da capacidade lahorativa que exija maior
pela autoridade judicial co:!_l!Pet~nte, depois de 6 (seis) meses esforço ou necessidade de adaptação para exercer- a mesma
de ausência, será concedida pensão provisória, na forma desta. atívidade, independente de reabilitação profissional;
Subseção.
·
- --II- redução da capacidade laborativa que impeça, por
§ 19 Mediante prova do desaparecimento do segurado
si só, o desempenho da atividade que exercia à época do
em conseqüência de acidente, desastre ou catástrofe, seus acidente, porém não o de outra, do mesmo nível de compie~
dependentes farão jus à pensão provisória independentemente xiçlade, após reabilitação profissional; ou
_
_
da decla_~aç~9 e do prazo _deste artigo.
III-..:_ reduçâo-dã ·capaciâaae--IãbOrãtiva que impeça, por
§ 29 Verificado p reaparecimento c!_o segura49_. o paga- si só, o desempenho da atividade que exercia à época do
mento da pensão cessará irriediatainente, desobrigados os de- acidente, porém não o de outra, de nível inferior de complependentes da reposiçã_o dos valores recebidos, salvo má-fé.
xidade, após reabilitação pro:QssjoQ.al.
Art. 79. Não se aplica o disposto no ãrt. 103 desta lei
§ 1~ O auxílio-acidente, mensal e vitalício, corresponao pensionista menor, incapaz-ou ausente, na for·ma da lei.
derá, respectivament~ às situações previ~tas nos incisos I, II
e III deste artigo, a 30% (trinta por cento), 40% (quarenta
SUBSEÇÃO IX
por cento) ou 60% (sessenta por cento) do salário-de-conDo auxílio-reclusão
tribuição do segurado vigente no dja do acidente, não podendo
Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas ser inferior a esse percentual do seu salário-de-benefício.
condições da pensão por morte aos dependentes do segurado
§ 2~ O amo1io-acidente será devido a partir do dia serecolhido ã prisão, que não receber renumeração da eml?resa guinte ao da cessação do auxilio-doença, independentemente
nem estiver em gozo de auxflio-doença, de aposentadona ou de qualquer remuneração ou re-ndimento auferido pelo aciden.
de abono de permanência em serviço.
tado.
Parágrafo único. O req~etimento do auxílio-reclusão
§ 31 O recebimento de salário ou concessão de outro
deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento - benefício não prejudicará a continuidade do recebimento do
ã prisão, sendo obrigatória, para a manutenção dO benefício auxmo-acidente.
a apresentação de delcaraçâo de permanência na condição § 4" Quando o segurado falec~r em gozo do auxüio-ade presidiário.
cidente, a metade do valor deste será incorporada ao valor
SUBSEÇÃO X
da pensão se a morte não resultar do acidente do trabalho.
Dos Pecúlios
§ 5"'- Se o acidentado em gozo do auxi1io-ácidente falecer
em conseqüêÍl.cia de outro acidente, o valor do auxi1io-aciArt. 81. Serão devidos pecúlios:
a soma ultraI - 3.o segurado que se incapacitar para o trabalho antes dente será somado ao da pensão, não podendo
pasSar o limite máximo previsto no § 29 do art. 29 desta lei.
de ter completado o período de carência;
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Art. 90. A prestação de que trata o artigo antéiior é
devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados e, na medida das possibilidades do órgão da Previdência
Art. 87. O segurado que, tendo direito à aposentadoria
Social, aos seus dependentes.
__ ___
por tempo de serviço, optar pelo prosseguimento na.atividade,
Art. 91. Será concedido, no caso de habilitaçãO e re-abi- fará jus ao abono de permanência em serviço·, mensal, correslitação profissional, auxílio para tratamento ou exame fora
pondendo a 25% (vinte e cinco por cento) dessa aposentadoria
do domicílio do beneficiário, conforme dispuser o regulamenpara o segurado com 35 (trinta) anos ou mais_ de se~viço .•.
to.-Parágrafo único. O abono de permanência em servtço
Art. 92. Concluído o processo de habilitação ou reabiliserá devido a contar da data de entrada do requerimento,
tação social e profissional, a Previdência Social emitirá certifinão variará de acordo com a evOlução do salário-de-contricado individual, indícando as atividades que poderão ser ex~r.
buição do segurado, será reajustado na forma dos demais
cidas pelo beneficiário, nada impedindo que este exerça outra
benefícios e não se incorporará, para qualquer efeito. à apc;~
atividade para a qual se capacitar.
sentadoria ou à pensão.
Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados
está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cincoSEÇÃO VI
por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou
Dos serviços
pessoas portadoras de deficiência, habilitad_as, na Seguinte
SUBSEÇÃO I
proporção:
Do Serviço Social
I -até 200 empregados ....................... , ... ., ............. .
Art. 88_ Compete ao Serviço Social esclarecer junto
Il-âe201 a SOO ................... , .... , .. ., .................. , .... _
aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los
III -de 501 a 1.000 ·· .. ·· ·-~······-.;.-· .. --·-···""·~·· ~:-"'···~-~~·-·. e estabelecer conjuntamente Com_ eleS O processo d"e solUçãoIV- de 1.001 em diante ........ ~---········--~·······-~~----~~.,~dos problemas que emergirem da sUa relação com a_ Previ§ 19 A dispensa de trabalhador reabilitado ou deficiente
dência Social, tanto no âmbito interno da ins-tituiÇãO como habilitado ao final de contrato por prazo determinado de mais
na dinâmica da sociedade.
-de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato por prazo
§ 19 Será dada prioridade aos segurados em -be!iêfíi::io indeterminada, só poderá ocorrer após a contratação de subspor incapacidade temporária e atenção especial aos aposen- tituto de condição semelhante.
__ , _
,_
§ 29 O -Ministério do Trabalho e da Previdência SOcial-tados e pensionistas.
§ 29 Para assegurar 0 efetivo atendimento dos usuários deverá gerar estatísticas sobre o total de -empregadOs e ·as
serão utiliZaâos infervenÇão técnfCà., assistência de natureza vagas ·preenchidas por reabilitados e defic_ientes habilitados,
jurídica, ajuda material, recursos- sociais, lnterc'ãmbio com -- fornecendo-as, quando solicitadas, aos sindicatos ou entidades
empresas e pesquisa social, inclusive mediante celebração de representativas dos empregados.
--convênios, acordos ou contratos. , _
_ __
.·
§ 3' O Serviço Social terá
dTretriz â parllcípação
SEÇÃO VII
do beneficiário ha implementação e n·o fortalecimerito da políDa contagem recíproca de tempo de serviço
tica previdenciária, em articulação- cÇnn as associações e entida~
. Art. 94. Para efeito dos benefícios previstos no Regime
des de classe.
Geral
de Previdência Social, é assegurada a contagem recípro§ 49 O SerV\ço- SoCi~L -cciriSiderando iiliniversãlí:fação
da Previdência SOcial, prestará- B.ssessorã.mento técnico aos- ca ·do tempo de contribuição ou de ~erviço na administração
estados e municípios na elaboração e implantação de suas pública e na atividade privada, rural e urDa-na, hipótese em
que os ·diferentes sisteQJ.aS de previdência social se compenpropostas de trabalho.
sarão financeiramente.
_
. ..
Parágrafo únicO. A compensação financeira Sel-á' feita
SUBSEÇÃOII
ao sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerer
Da habilitação e da reabilitação profissional
o benefício pelos demais sistemas, em relação aos reSpectivos
Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e tempos de contribuição ou de serviço, cOnforme dispuser o
social deverão proporcionar ao beneficiário ihtapacitado -par- regulamento.
.
cial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras
Art. 95. Observada a carência de 36ltrinta e seis) conde deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adap· tribLii_ções· ~~n~ais, o seguradO- POderá contar, para fins de
tação profissional e soc;iaLindicád9s para participar do mer- obtenção dos benefícios do Regime Geral de Previdência Socado de trabalho e do contexto em que vive.
cial, ·a tempo de serviço prestado à administração pública
Parágrafo único. A reabilitação profissional conlpreen- federal direta, autárquica e fundacional.
de:
Parágrafo único. Poderá ser contado o tempo de serviço
a) o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instru-, preStado à administração pública direta, autárquica e fundamentes de auxilio para locomoção quando a perda ou redução cional dos estados, do DistritO Federal e dos municípios, desde
da capacidade funcional puder ser atenuad_a por seu uso e que estes assegurem aos seus $ervidor~s a _contagem de tempo
dos equipamentos necessários à habilitação _é reabilitação so- do serviço em atividade vinculada ao Regiine Geral de Previcial e profissional;
dência Social.
b) a reparação ou a substituição dos aparelhos mencioArt. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de que
nados no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou trata esta seção será contado de acordo com a legislação pertipor ocorrência estranha à vontade do beneficíário;
nente, observadas as normas seguinteS:
·
c) o transporte do acidentado do trabalho, quando necesI - não será admitida a contagem em dobro ou em outras
sário.
·
condições especiais;
·
SUBSEÇÃOV
Do abono de permanência em serviço

o

cónio
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II- é vedada a contagem de tempo de serviço público
com o de atividade privada, quando concomitantes;
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I - contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;
III- não será contado por um sistema 9 _tempo de serviço
II- contrato de arrendamento. parceria ou comodato
utilizado para concessão de aposentadOría pelo outro;
rural;
IV- o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoIII- declaração do sindicato de trabalhadores rurais,
riedade de filiação à Previdência Social só será contado me- desde que homologada pelo Ministério Público ou por outras
diante indenização da contribuição cortespbõdente ao período autoridades constituídas definidas pelo CNPS;
respectivo, com os acréscimos legais;
IV- declaração do Ministério Público;
V -comprovante de cadastro do Incra, no caso de proV- o tempo de serviço do segurado trabalhador rural,
anterior à data de início de vigência d~sta lei, será computado du, tores em regime de economia familiar;
VI- identüicação específica e-mitida pela Previdência
sem que seja necessário O pagamento das contribuições a ele
correspondentes, desde que cumprido o período de carência. Social;
Art. 97. A aposentadoria por tempo de serviço, com
VII - bloco de notas do produtor rural;
contagem de tempo na· forma desta seção, será concedida
VIII- outros meios definidos pelo CNPS.
Art. 107. O tempo de serviço de que trata o art. 55
ao segurado do sexo fertliriino a partir de 25 (vinte e cintO)
anos completos de serviço, e, ao segutãçlo do ~~xo masculino, desta lei será considerado para cálculo do valor da renda
a partir de 30 (trinta) anos completos de serviço, ressalvadas mensal de qualquer benefício.
as hipóteses de redução previstas em lei.
--Art. 108. Mediante justificação processada perante a
Art. 98. Quando a soma dos_tempos de serviço ultra- Previdência Social, observado o disposto no § 3" do art. 55
passar 30 (trinta) anos, se do sexo feminino, e 35 (tr_int_a e e na forma estabelecida no regulamento, poderá ser suprida
cinco) anos, se do sexo masculino, o excesso não será cOnSide- a falta de documento ou provado ato do interesse de benefi~
rado para qualquer efeito. .
_
_ _. _
ciárió ou empresa, salvo no que se refere a registro público.
Art. 109. O benefício será pago diretamente ao benefiArt. 99. O benefício resultante de contagem de tempo
de serviço na forma desta seção será concedido e pago pelo ciário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou imsistema a que o interessado estiver vinculado ao requ-erê-lo, possibilidade de locomoção, quando será pago a procurador
cujo m~ndato não te.rá prazo superior a 6 (seis) meses, poden~
e calculado na forma da respeCtiva legislação.
do ser renovado.
SEÇÃO VIII
Parágrafo único. A impressãO digital do beneficiário in~
Das disposições diversas relativas às prestações
capaz de assinar, aposta na presença de servidor da Previ~
Art. 100. Fica assegurada a concessão do salário-famí- dência Social, vale como assinatura para quitação de pagalia e do salário-maternidade para o segurado espeCial, definido mento de benefício.
no inciso VII do art. 11 desta lei, conforme dispuser o regulaArt. 110. O benefício devido ao segurado ou depenmento.
-dente civilmente incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor
Art. 101. Q_ segurado em gozo de_ aposentadoria por ou curador, admitindo~se, na sua falta e por período não
invaJidez ou de auxílio-doença e o pensionista inválido, en- superior a 6 (seis) meses, o pagamento a herdeiro necessário,
quanto não completarem 55 ( cinqüenta e cinco) anos de idade, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebi~
estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a subme- menta.
ter-se a exame médico a cargo da Previdência SOcial, processo
.Parágrafo único. Para efeito de curatela, no caso_de
de reabilitação profissional por ela_ prescrito e custeado, e interdjção do beneficíário, a autoridade judíCiária pode lou~
tratamento dispensado gratuitã.mente, exceto o cirúrgico _e var-se no laudo médico-pericial da Previdência Social.
a transfusão do sangue que são· facultá.tivos: - · · · Art. 111. O segurado menor poderá, conforme dispuArt. 102. A perda da qualidade de segurado após o ser o regulamento, firmar recibo de benefício, independenpreenchimento de todos os requisitos exigíveis pára-a conces- temente da presença dos pais ou do tutor.
Art._ 112. O valor não recebido em vida pelo segurado
são de aposentadoria ou pensão não imPoria em_ extinção
do direito a esses benefíciOs.
só será_ pago aos seus dependentes habilitados à pensão por
Art. 103. Sem prejulzó do direito ao benefício, pres- morte ou na falta deles, aos seus sucessores na forma da
creve em 5 (cinco) anos o direito às prestações não pagas lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.
Art. 113. O benefício poderá ser pago mediante depónem reclamadas na época própria, resguaraados os direitos
dos menores dependentes, dos incapazes ati dos ausentes.
sito em conta corrente ou por autorização de pagamento,
Art. 104. As ações referentes a prestações por acidente conforme se dispuser em regulamento.
Art. 114. Salvo quanto a valor devido à Previdêncía
do trabalho prescrevem em 5 (cinco) anos, observado o disposto no art. 103 desta lei, contados da data:
Social e a desconto autorizado por esta lei. ou derivado da
I - do acidente, quando dele resultar a morte ou a inca- obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judi~
pacidade temporária:; verificada esta em perícia médica a cargo cial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto
da Previdência Social; ou
ou seqüestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou
I I - em que for reconhecida pela Previdência Social a cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem
incapacidade permanente ou o agravamenti:fdas seqüelas do como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria
para o seu recebimento.
acidente.
Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:
Art. 105. A apresentação de documen_tagão ifl.comPieta
não constitui motivo para recusa do requerimento de beneI - contribuições devidas pelo segurado à Previdência
fício.
Social;
Art. 106. A comptováÇâo do exercício de atiyidade ruI I - pagamento de benefício além do devido;
ral far-se-á, alternativamente, através de:
III- Imposto de Renda Retido na Fonte;
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IV -pensão de alimentos decretada em sentença judi- _
.
..
V- mensalidades de associações e deQ.lais entidades de
aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas
por seus filiados.
Parágrafo único. - Na hipótese do inciso II, o desconto
ci~;

será feito em parcelas, conforme dispuser o regulamento, salvo

má-fé.
Art. 116. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo
minucioso das importâncias pagas, discríminando-se o valor
da mensalidade, as diíe~enças eventualmente pagas com o
período a que se referem e os descontos efetUados.
. Art. 117. A empresa, o sindfcato ou a entidade de aposentados devidamente legalizada poderá, mediante convênio
com a Previdência Social, encarregar-si:, relativamente a seu
empregado ou associado-Ce respectivoS dependentes, de:
I - processar requerimento de benefício, preparando-o
e instruindo-o de maneira a ser despachado pela Previdência
Social;
·
I I - submeter- o requerente a exame médico, iilcli.J.siVe
complementar, encaminhado à Previdência Socihlo respectiVo
laudo, para e'feito. de homologação e posterior concessão <le
benefício que depender de avaliação de incapacidade;
III- pagar benefício.
Parágrafo único. O ci:mvêilio poderá diSpor S'óbre o
reembolso das despesas da empresa, do sindicato ou da entidade de aposentados devidamente legalizada, correspondente
aqs serviços- previstos nos incisos II e III, ajUStado por yal9r
global conforme·o número-de empregados ou de as~ocíados,
mediante dedução do valor das contribuições previdenciártas
a serem recolhídas pela empresa.
- -~= ----Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho
tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após à ceSSação do auxilio-doença ·aeidentário, independente de percepção
de auxmo:.acidente.
--Par.ágrafo _único. _O _segurado reabilitando poderá ter
remuneração menor dq,gue a da época do acidente, desde
que compensada pelo_ valor d_o aUxílio-acid~nte, referido no
§ 1' do art. 86 desta Lei.
Art. 119. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino, Smdica~os, associações de_ classe, Fundação Jorge Duprat
Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho- FUNDACENTRO, órgãos públicos e outros meios~ serãg pttnnovidas
regularmente instrução e formação com vistas a incrementar
costumes e atitudes prevertcionistas em matéria de acidente,
especialmente do trabalho.
Art. 120. Nos casos de negligência quanto às normas
padrão de segurança e higieine do trabalho indicados para
a proteção indiVidual e coletiva, a Previdência Social proporá
ação regressiva contra_ os responsáveis:
·
Art. 121. O pagamento, pela Previdência Social, das
prestações por acidente do trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de outrem.
Art. 122. Ao segurado em gozo de aposentadoria especial, por idade ou por tempo _de serviço, que v?lt_?-r ~ exer~r
atividade abrangida pelo Regtme Geral de Prev1dencm Soc1al,
será facultado em caso de aCidente de trabalho que acarrete
a· invalidez, oPtar pela transformação da aposentadoria co"'
muro em aposentadoria acidentária.
.
Parágrafo único. _- No caso de morte, será con:cedtda a
pensão acidentária qua:ndo mais vantajosa.-
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Art. 123. O aposentado pelo Regime Geral de Previdêl_lcia SoGial que,.tendo ou não retornado à atividade, apresentar doença profissional ou do trabalho relacionada com
as cond_ições em que antes exercia a stia atividade, terá dii"eito
à tr<!nsformação da sua aposeritadoria ein aposentadoria por
invalidez acidentária, bem corno ·ao peCúlio, desde que atenda
as condições desses benefícioS. ----Art. 124. Salvo no caso de direito adquirído, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da
previdência social:
I - aposentadoria e auxílio-doença;
I I - duas ou mais aposentadorias;
III- aposentadoria e abono de permanência em serviço .
TÍTULO IV
Das disposições finais e transitórias
Art. 125. Nenhum benefício ou serviço da PrevidêricTa
Social poderá ser criado, majorado ou: estendido,s~m a correspondente fonte de custeio total~ _
- Art. 126. Das decisões administrativas relativas a matéríã ti-atada nesta lei, caberá recurso para o Conselhp de Recursos do Trabalho e da Previdência Social - CRTPS, conforme
dispuser o regulamento.

Art. 127. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior,
o Cóàigo de Processo Civil ..será aplicãVel subsidiariamente
a esta lei.
---- - ArL 128. As demandas judiciais que tiverem por Objeto
as questões reguladas nesta lei, de valor não superior a Cr$
1~000.000,00 (um milhão de cruzeiros) obedecerão ao rito
sumàrísSlmo e serãõ isentas de pagamento de custas e liquidadas imediatamente, não se lhes aplicando o disposto nos arts.
730 e 731 do Código de Processo Civil.
Art. 129. Os litfgiOs e medidas cautelares relatiVOs- a
adáenté·s do trabalho serão apreciados:
I - na esfera administra~iva, pelos órgãos da Previdência
Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações-, cOm prioridade para conclusão; e
II- na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, segundo o rito sumarfssimo, inclusive durante as férias fOrenses, mediante- petição 'instruída pela prova de efetiva
notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de ACidente do Trabalho- CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata
o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer
custaS e de verbas relativas a sucumbência.
Art. 130. Os recursos interpostos pela Previdência SO~
cial, em processos que envolvam prestações desta lei, serão
recebidos exclusivamente no efeito devolutivo, cumprindo-se,
desde logo, a decisão ou sent_ença, através de processo suplementar ou carta de sentença.
Parágrafo único. Ocorrendo a _refgfl'!la ?a decisão, será
suspenso o benefício e exonerado o beneficiário de restituir·
os ·valores recebidos por força de liquidação condicionada.
Art. 131. A autoridade previdenciária poderá formalizar desistência ou abster-se de recorrer nos _processos judiciais sempre que a ação versar Inatéiia.-sõbre ã qUal Tribunal
Federal houver expedido Súmula de Jurisprudência favõráv-el
aos beneficiários.
Ait. 132. A formalização de desistência ou transigência
judiciais, por parte de procurador da Previdência Social, será
sempre precedida da anuência, por escrito, do Procurador
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Geral do Instituto Nacional de -Seguro Social --INSS ou
do presidente desse órgão, quando os valores em.litigio ultrapassarem os limites definidos pelo Conselho Nacional da Previdência Social - CNPS.
§ I Os valores, a partir do.s quais se exigirá a anuência
do Procurador Geral, ou do presidente do INSS, serão definidos peiiodicamente pelo CNPS, através tle resolução própria.
§ zo Até que o CNPS defina os valores mencioriados
nesse artigo, deverão ser submetidos à anuência prévia do
Procurador Geral ou do presidente do INSS a .formalização
de desistência ou transigência judiciais, quando os valores,
referentes a cada segurado considcra9o separadamente, superarem, respectivamente, 10 (dez) ou 30 (trinta) vezes o teto
do salário·de-benefíCiO.
Art. 133. A infração a qualquer dispositivo desta lei,
para a qual não- haja· penalidade expressamente cominada,
sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros).
Parágr3:(0 únic(). A allfóri"9~de que r~duzi_r ou re_Ievar
multa já aplicada_ recorrerá de oficiO para a autondade hterarquíCamente superior.
__ ~ ___
.
Art. 134. Os valores expressos em cruzeiros nesta let
serão reajustadOs, ·paTtii" de maio de 1991, nas mesmas épocas
e com os mesmos íiidices utilizados para o reajustamento dos
benefícios.
Art. 135. Os salários·de-contribuição utilizados no cálculo do valor· de benefício serão considerados respeita_nd9-se
os limites mfniii16 ·e- rriáxifu() vigêritêS rios mese-s a que se
refetirem~
_ _
.
Art. 136. Ficairi-êliriilnados o menor e o máíbi' valorteta para cálculo do salário-de-beneffcío.
Art. 137. Fica extinto o Programa de Previdência Social
aos estudantes, instituído pela Lei n" 7.004, de 24 de junho
de 1982, mantendo-se o pagamento dos benefícios de pre_stação continuada com data de início até a_ entrada em vigor
desta lei.
Art. 13_&. Ficahl iXtiritos os__reihnes de previdên~i_a_ ~o
cial institUídos pela Lei Compl~I_11e~tar_~ 9 _11, _d~e-2_5 de ~aio
de 1971, e pela Lei n' 6.260, de 6 de novembro de_ IfJ75,.
sendo mantidos, com valor não mfenor ao do saláno mtmmo,
os benefícioS concedidoS até a vigência desta lei.
Parágrafo único. Para os que vinham contnbui~do regu~
Iarmente para os regimes a que se refere este arttgo, sera
contado o tempo de contribuição para fins do Regime Geral
de Previdência Social, conforme disposto no regulamento.
Art. 139. _A Renda Mensal Vitalícia cOntinuará integrando o elenco de benefícios da Previdência Social, a_té _q~e
seja regulamentado o inciso V do art. 203 da Constitmçao
Federal.
.
.. . ..
.
§ 1" A Renda Mensal Vitalícia Será-_devida ao maior
de 70 (setenta) atioS_ -de Idade <?U inválido que _não exercer
ativídade remunerada, não aufenr qualquer rendimento superior ao valor da sua renda mensal, não fOr mantido por pessoa
de quem depende obrigatoriamente e não tiver outro meio
de prover o próprio sustento, desde que:
I _.,.,-.tenha--Sido- fHiade à Previdência- Sociãt;' em ·quaiquer
époc~1 no mí!limo por_l2 (doze) me~es, consecutivos ou não;
l l - tenha exercido atividade remunerada atualmente
abrangida pelo Regime Geral de Previdência Social, embora
o:>

a
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sem filiação a este ~._~. à antiga Pr~vidéndia Social Urban~
ou Rural, no mínimo por 5 (cincO) a:nos, consecutivos ou
não; ou
III- se tenha filiado à antiga Previdência Social Urbana
após completar 60 (sessenta) anos de idade, sem direito aos
benefícios regulamentares.
- § z~ O valor da Renda Mensal Vitalícia, inclusive para
as concedidas antes da entrada em vigor desta lei, será de
1 (um) salário mínimo.
§ 3° A Renda Mensal Vitalícia será devida a contar
da data da apresentação do requerimento.
§ 4" A Renda Mensal Vitalícia não pode ser <Ícumulada
com qualquer espécie de bene(ício do_Regime Geral de Previdência Social, ou ·da antiga Previdência Social Urbana ou
Rural, ou de outro regime.
Art. 140. O auxilio-natalidade será devido, após 12
(doze) contribuições mensais, ressalvado o disposto no§ P,
à segurada gestante ou ao segurado pelo parto de sua esposa
ou companheira n~o segurada,_.COl)l.r.emun_eraç_ã_o mens~I igual
ou inferior a Cr$ ~1.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros).
§ ·~~ Não s~_rão exigidas, para os segUrados _especiais
definidos no inciso VII do art. 11, as 12 (doze) contribuições
mensais.
_
•
§ 2~ O auxílio.-natalidade, consistirá no pagamento de
uma parcela única no valor de C_r$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros).
---~
§ 39 O auxílio-natalidad~. independentemente .de convênio para esse fim, deverâ ser pago_ pela empresa com mais
de 10 (dez) empregados, até 48 (quarenta e oito) horas após
a apresentação da certidão de nascimento, sendo que o ressarcimento à empresa será efetuaQq_ por ocasião do rec9Ihimento
das contribuições previdenciárias, mediante compensação. ,
§ 4~ O pagamento do auxílio~natalidade deverá ser ano~
ta do na Carteira de Trabalho do empregado, conforme e_sta.beIecido no regulamento.
§ 59 O seguiado de empresa com me:nos d·e-10 (dez)
empregados e os referidos nos incisos II _a_ VII do art. 11
desta lei receberãb o auxílio-riãtalidade no Posto de Benefícios, mediante formulário próprio e cópia da certidão de
nascimento, até 48 (quarenta e oito) horas após a entrega
dessa documentação.
_
_
_
· § 6~ O pagainento do auxt1i0-nat31i()ade P.dtrá sõb a
responsabilidade da Previdência Social até que entre em vigor
lei que disponha sobre os benefícios e serviços da Assistência:
Social.
Art. 141. Por morte do segurado, com rendimento
mensar.igual ou inferior a Cr$ 51.000,00 (cinquenta e um
mil cruzeiros), será devido auxílio-funeral, ao e_xecutor do
funeral, em valor não excedente a Cr$ 17.000,00 (dezessete
mil cruzeiros).
§ 1~ O executor dependente do segurado receberá o
valor máximo previsto.
§ 29 O pagamento do auxt1io-funeral ficará sob a responsabilidade da Previdência Social até que entre em vigOr
lei que disponha so_bre os benefícios e serViÇos da Assistência
Social.
____ Art. 142. Para o_ segurado inscrito na PrevidênciaS-ôciã:IUrbana na data da publicação desta lei, bem como para os
trabalhadores e empregadores rurais cobertos pela Previdên. cia Social Rural, a carência das aposentadorias por idade,_
por tempo de serviço e especial, prevista no inciso II do art.
+

_

-
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25, obedecerâ à seguinte tabela, levando-se em conta o ano

da entrada do requerimento:
Ano da entrada

do requerimento
1991
1992
1993
1994

1995
19%
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

p:.eses de contribuição
exigidos
60
60
66
72

meses
meses
meses

meses

- - --73 meses
84 meses
90 meses
96 meses
- 102 meses
108 meses
114 meses
120 meses
126 meses
132_meses
131! meses
144 meses
15-0 meses
156 meses
162meses
!68 meses
174 meses
18P meses

Art. 143. O trabalhador ruralora:enquadrado como
segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência -SoCial,
na forma da alínea a do inciso I, ou do iilCiso IV ou VII
do art. 11 desta lei, ou os seus dependentes; podem requerer,
.
confonne o caso:
I - auxílio-doença, áposentadoria por invalidez,-auxHio~
reclusão ou pensão por morte, no valor de 1 (um) salário
mínimo, durante 1 (um) ano, contado a partir da data da
vigéncia desta lei, desde que seja compro'vado o exercício
de atividade rural com relação aos meses iri:tediatarnente à.D.tew
riores ao requerimento do benefício, mesmo que de foima
descontínua, durante período' igual ao da carência do benefício"

e,
I I - aposentadoria por idade, no valor de 1 (um) salário
mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data
da vigência dessa lei, desde que seja comprovado o exercício
de atividade rural nos últimos 5 (cinco) anos anteriores à
data do requerimento, mesmo de forma descontínua, não se
aplicando, nesse período, para o segurado especial, o disposto
no inciso I do art. 39.
·
Art. 144. Até 1' de junho de 1992, \Odos os benefícios
de prestação continuada conc_edidos pela Previdência-Social,
entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991, devem ter
sua renda mensal inicial recalculada e reajUstada, de acordo
·
com as regras estabelecidas nesta lei.
Parágrafo únic6. A renda mensal recalculada de acordo
com o disposto no caput deste artigo, substituirá para todos
os efeitos a que prevalecia até então, não sendo devido, entretanto, o pagamento de quaisquer diferenças decorrentes da
aplicação deste artigo referentes às competências de outubro
de 1988 a maio de 1992.
Art. 145. Os efeitos desta lei retroagirão a 5 de abril
de 1991, devendo os benefícios de prestação continuada concedidos pela Previdência Social a partit-âe então, terem, ·no
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prazo máximo de 3U (trinta) dias, suas rendas mensais iniciais
recalculadas e atualizadas de acordo com as regras estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único. As rendas mensais resultantes da aplicação do disposto neste artigo, substituirão, para todo.s os
efeitos as que prevaleciam até então, devendo as diferenças
de valor apuradas serem pagas, a partir do dia seguinte aO
término do prazo estipulado no caput deste artigo, em até
24 (vinte e quatro) parcelas mensais consecutiva~ reajustadas
nas mesmas épocas e na mesma proporção em que forelll
reajustados os benefícios d~ prestação continuada da Previdência Social.
· · Art. 146. As rendas mensais de benefícios pagos· pela
Previdência Social incorporarão, a partir de 1" de setembro
de 1991 , o abono definído nã alínea b do § 6• do art. 9'
da Lei n' 8.178, de 1• de março de 1991, e terão, a· partir
dessa data, seus valores alterados de acordo com o dispOsto
nesta lei.
- ,
Art. 147. Serão respeitadas as bases de cálculo para
a fixaÇão dos Valores referentes às aposentadorias especiaiS,
deferidas até a data da publicação desta lei.
Art. 148. Reger~se-á pela respectiVa legislação especí~
- fica a aposentadoria do aeronauta, do jornalista profissional,
do ex~cbmbatente e -do jogador profissional de futebol, até
que sejam-revistas pelo Congresso Nacional.
Art. 149. As prestações, e o seu financiamento~ referentes aos benefícios de ex-combatente e de ferroviário Servidor público ou autárquico federal ou em regime especial que
rião optou pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho,
na forma da Lei n' 6.184, de 11 de dezempro de 1974, bem
como Seus-dependentes, serão objeto de legislação específica.
Art. 150. Os segurados da Previdêricia Social, anistiados pela Lei n" 6.683, de 28 de agosto de 1979, ou pela Emenda
CQD.stitucional n" 26, de 27 de Ílovem~ro de 1985, o:u aip.da
pelo art. 8"' do Ato das Disposições ConstitucionaiS Tr:ansitórias da Constituição Federal terão direito à aposentadoria
em regime excepcional, obseiVadO·o· dispos-tO rio regulamento.
-- ·Parágrafo único. O segurado anistiado já aposentado
por invalidez, por tempo de serviço ou por idade, bem como
seus dependentes em gozo de pensão por morte, podem requerer a revisão do seu benefício para transformação em aposentadoria eXcepcional ou pensão por morte de aniStiado, se mais
vantajosa.
Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças
mencionadas no inciso II do art. 26, independe de carência
a concessão de auxílió.:doença· e aposentadoria por invalidez,
ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido d~s seg~intes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna;
cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatiâ gr'ave; doença_ de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte
deformante); síndrome da deficiência imunológica adquil:ida
(AIDS); e contaminação por radiação, com base em conclusão
da medicina especializada.
Art. 152. A relação de atividades profissionais pteju~
diciais à saúde ou à integridade físiCa deverá ser submetida
à apreciação do Congresso Nacional, no prazo de 30 (trinta)
dias a partír da data da publicação desta lei, prevalecendo,
até então, a lista constante da legislação atualmente em vigor
para aposentadoria especial.
·
Art. 153. O Regime Facultativo Complementar de Previdência Social será objeto de lei ~special, a ser submetida
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É. lido o seguinte:
PS-GSE/91 Brasilia, · dé junho de i991
SenhOr Secretário,
prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data da sua publicação.
Cumpre-me cóinunicar a Vossa EXcelência: fer sido cons. A.rt. _155. Esta lei entra cm vigor na data de sua publi- tatado erro nos autógrafos referentes ao ProJeto cte -Lei n9
cação. · · ·
· · ·· ·
826-B, de 1991, encaminhado a essa Casa através do Ofício
· Art." 156. Revogam-_se as disposições em cOntrário.
PS-GSE/143, de 25 de junho de {991 que "dispõe sobre a
organização da Seguridade Social, institui Plano_de Custeio,
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço -apalavrá- e dá outras providências".
para justificação de voto.
Dando conhecimento do fato a Vossa Excelência, solicito
·o SR. PRESlllENTE (Dirceu Carneiro
Concedo a se digne determinar as providências necessâiias no sentido
palavra, para justificação de voto, ao nobre _Senad.or Nelson de que seja feita a seguinte retificação:
Onde se lê, no art. 90:
Canleiro.. :_ .
"Art. 90. O Conselho Nacíonal da: Seguridade SoO SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para justifi·
cial, dentro de 180 (cento e oitenta) dias da sua instalação•
cação de voto. Sem revisão do oraçlor.) - Sr. Presidente,
Srs.. Senadores 1 qüero deixar claro que me abstive de votar,
adotará as providências necessárias ao levantamento das
não pelo texto que se discute, mas pela preliminar de que
dívidas da União para com a Seguridades Social.
somos uma bicameralidade. Não podemos converter, o ConParágrafo único. A dívida apurada na forma do caput
deste artigo será resgatada em parcelas anuais, sem pregresso Nacional e em uma Unica.camcralidade. O que est~1.mos
jufzo da contribuição de que trata o a[t. '16 desta lei,
é dando apoio âqueles que, na Câmara dos Deputados, queem dotaçõeS Pr6prías incluídas no orçam·el,lfo."
rem_ acabar com o Senado Federal. Esta é uma contribuição
do Senado Federal para que se institua, em breve, a única
Leia-se:
moralidade no, País. Sr. P_re~iden_t_e~ quanto a não discutir
'"Art. 90. O Conselho Nacional da Seguridade Soo mérito aqui eu darei o meú- VotO_ noutras condições.__ Mas,
cial, den~ro de 180_(cento e oitenta) dias d:C_-sua instalação
nessas condições, eu rue abstive porque acho que nós estamos
(_ldotará as próvidências necessárias ao levantamento das
contribuindo para que cresça a onda contra a existência do
_ d~v_i~as da União para com a Seguridade Social."
Senado por ser um órgão inútil, apenas chancelador das decisões da Cãmãra dos Deputados.
Aproveito a l)portunidade J~ara renovar a Vossa Excelên-cia protestos de estima e_apr~ço. -- ·
------ - · · ..o sr.- Aniir
Láõdõ
.:.__ Sf. Presidente, peço a· palavra.
. .
'
.. - . - .
..
. o. SR. PRESÍDENTE (Dirceu Carneiro) -' Concedo
REDAÇÃO FINAL DO
a palavra a V. Ex~
PROJETO DE LEI N• 826-B, DE"1991
o SR. AMIRLANI>O_(PMDB- RO. Para justificação
de Voto.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, apenas para
Errata
registrar, também, a minha abstenção.
Dispõe
sobrê
a
organização
da Seguridade_Social, instiM· o" SJ.l.. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Será iegis: ·
'tUi Plano de Custeio, e dá outr~s providénc~.
'
tr~c:Ía. , :
Onde
se
lê:
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O Sr. Josephat
"Art. 90. O Conselho Nacional da Seguridade SoMàririhõ encamiü!:::m à Mesa declaração _de voto que será
cial, dentro de 180 (cento e oitenta) dias de sua instalação~
publicada nos termos regimentais.~-- --adotará as providências necessárias ao levantamento das
F·a seguinte a declaração de voto encaminhada:
-dívidas da União para coín a SegUridade Social.
Parágrafo único. A dívida apurada na forma do caput
deste artigo será resgatada em parcelas anuais, sem preDECLARAÇÃO DE VOTO
juízo da contribuição de que trata o art. 16 desta Iêi,
Declaro· que me abstive· de votar o Projeto de Lei.. da
· en;t dotações próprias incluídas no orçamentos."
Câmara no 35, de 1991, 'po'r haver sido apreset:Jtado a delibeLeia-se:
raÇão· em tempo que não permitiU, aO menos _a leitura do
. "Ar!. 90. O .Conselho 'Nacional da Seguridat!e. Sotexto;--cial, dentro de 180 (cento e oitenta) dias da sua instalação_
Safa das Sessões; 29 de junho de 1991. - Josephat Ma~
adotará as providências necessárias ao levantamento das
linho.
dívidas da União para com· a' SegUridade Social."
o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)_: Passa-se, ago·
. Sala das S.~ssões,
de junho de 1991.
ra, apreciação do Requerimento n9 375, de 1991, de urgência
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Cãmara n• 34/91.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O expeEm votação o requerimento.
diente lido vai ã publicação.
Os senadores que o aprovam queiram permanecer sentaO
SR.
PRESIDENTE
(Dirceu
Carneiro)
Discqssão,
dos. (Pausa.)
em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 34, de iniciaAprovado.
.
.
·.
·•
·
Aprovado o requerimento, passa-se a imediata aprecia- tiva do Senhor Pr:esidente _da_ República. que dispõe sobre
a Organização da Seguridade Social, institui Plano de Cust~io
ção da matéria.
.
e dá outras providências.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. r Secretário.
(cento e oitenta) dias.
------ - - --Art. 154. O Poder Executivo regulamentará esta lei no

y_:
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Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais.
Solicito ao nobre Seriador Odacir Soares O parece-r da
-·
referida Comissão~
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO. Para proferi~
parecer.) - Sr. Presidente Srs. Senadores: -de iniciã:tiva do
Presidente da República, o projeto de lei sob exame Pretende
estabelecer as bases organizacionais e o Plano de Custeio
da Seguridade Social, de. conformidade çpm o arcabouço de
política social delineado no Capítulo II !io ~I'_í~ulo VII da Constituição Federal.
· ·'
· '
No que concerne ao a~Pecto org-a~iZ:ati.vÕ·, o prole~<?,_Pfo·
põe a integração das áre~s ~e sa~de, previdência e as~istência
social, e institui, como ôfgão sUperior de deliberação colegiada, o Conselho Nacional da Seguridade Social, com a particípação de representantes das três. esferas de governo e da sociedade civil.
Quanto ao Plano c!e Custeio-, propõe esquema de financiamento do conjunto da Seguridade Soc_ial CO!U,base no prin~fpio
da diversidade de fontes, em consonància c-om.' a diretrjz contida no inciso Vl do parágrafo único dó.-art. 194 d.a Çarta
em vigor. Nesse }entido, .o P~ario prevê ·como componentes
básicOs da receita do sistema ·recursos pfovehientes de contribuições sociais das empresas ----' sObre a· folha de salário, o
faturamento e o lucro -: dos empregadores domésticOs, do
produtor rural e dos trabalhadores! além da receita_ líquida
de concursos de prognóstícOS e outrOs iCCU.fsos-prove'nle"nte.s.
do orçamento fiscal da l.Jnião.
--- ·
O projeto propõe, ainçla, normas re~~l~doras do pi-ácesso
de prevenção e repressão à sonegação; à' fraude e_. ao iriaU
uso dos recursos de_stin.ados ao sistema, além de estimular
critérios de isenção d~s· eiü:idàdes beriefice"riiês de fins' fllantrópicos.
- ''
Durante a tramitação na Câmara dos.peputados, o pro-,
jeto recebeu _i~ portantes aprimoramentos;· Como é q_ cas9 do ·
novo capítulo con~rne:n,t~ à, moderriizáç:ãp da Preyidência
Social, resultante das propo,s\a.s apreseniadas pela Cbínissi!o'
Parlamentar Mista de Inquérito sobre aSJraudes t:ontra' p
sistema previderi.ciário."Nessa mesma linha de aperfeiçoahlerito_ do projeto podem ser in'encionados, entre outros, o~ tópicos
sobre custeio c;le despesas de pessoal, inativos e pensionistas
e administração geral; elevàção da particiJ:,-a.Ção da seguridade
na receita de prêmios de seguros de dano~ pessoais; fixação
do prazo de prescrição e decadência do c;r~d,i~o previdenciário.
em 10 (dez) anos; ampliação do prazo para parcel~me~to.
do débHo. dos ~stado~. P!strito Federal e municípios para
com a Previdência So~à.l d~ 120 para 240 meses; e cOnStituiçã_q_
de reserva técnica com,_ rycuJsQs provenie:ntes _da cobranÇa
de débitos e alienação, arrendamento _ou locação de bens
móveis ou móveis pertéricentes ao património do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS}.
O ptojeto de lei em exame é a contrapartida, em termos
de financiamento, do Plano de Benefícios, da Previdência Social constante do Projeto de Lei da Câmara n!' 35/91, embora
o escopo e a abrangência do presente projeto não se limiteao custeio do segmento previdencial da Seguridade Socia.l,
mas sim ao conjunto das áreas de saúde, previdência e-assistência social.
Assim sendo, por estabelecer os a.ticerces financeirOs e
institucionais do sistema como um todo, viabilizando a realização de direitos sociais constitucionalmente assegurados a todos
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os cidadãos, o projeto sob exame· se· .reveste da maior prioridade_e urgênda, por vir ao encontro das mais justas expectativas dã_sociedade, especialmente daqueles segmentos- que
mais necessitam dos benefícios prOpiciados por uma política
soci~l ~stável e coerente.
Sob os aspec.tos de constitucionalidade, jUridicldade e
técnica legislativa, o projeto está apto a receber .a aprovação
desta Casa.
..
Regístre-se, por opo"rtuno, que.a redação fi~~l.do projeto_
deve~á atentar para a necessidade de revisão do tc:xto_qa alínea
e; do inCisd I do art. 12. com o propósito de sanar a ambigüi·
dade. alí contida. .
No_ tocante_ ao mérito, cabe- registrar, além das considerações experididas, que proposiç-ão- é resúftãnté de um longo
e fecundo prOCésso ·de aprimoramento legislativo e -e!)volveu
inte-nsa -negoCiação de pontos críticos cOm o Governo e diversás-~e·fpré_S-.da sociedade .organizada.
·
.
'
.
. _ Ante o exposto, manifestamo-nos _n·o $e0:tido. ~a .aprov~ção:dq Projeto de. Leida Cãmara n' 34/91, por.consid~rá-lo
relevante·,justo e. prgente.
. .- . -. .
. · ·
Sr. Presidente, a.lém do nosso parecer ser favOráVel,' tambéffi acolhemos o ofício -que- foi encaminhado pela PiesidêD.cia
da Câmara dos Deputados, dando nova redação ao art. 90
do projeto.

a

-

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. ODAC!R SOARES:. .
.
PS-GS_E/91
Brasília,
dejunhode1991
A Sua .Ex,celência o Senhor
Senador Dirceu Carndro ·
DD. Primeiro SecreÍário dq S~Qado Federal
Nesia
·Senhor Secretário,
.
_,
. Curripre-me corD.llniCar a Vossa Excelência ter siÇlO :CpnS;tatado err.o nos ã.U~ógrafos ·referentes ao Projeto de Lei n'?
826'13; de 1991, encaminhado a éssa Casa através do Ofício
PS-GSE/143, de 25 de junho de 1991, que "dispõe sobre a
organização da Seguridade Socif!.],, institui Plano de Çusteio,
e dá outras providências".
Dan~l_o conheci.mento do fato a Vossa Excelência, solicito
se digne determinar as providências necessárias no sentido
de que seja feita 1i"seg!linte retifi.cação:
· · Onde ·se lê, no art: 90: · ·
·
-

'~

I

'

,

'

'

• '.

•'

•

. _. '' Ar_t. 90. .O Con~elho. !'lacion~\da ~egurid~de So·
cié,il, dentro de 180 (cento_ e oitenta) dh,ls da sua iilstalação
aQotará as providências necessárias ao levantamento das
dívidas da UQião para com a Seguridade SoCial.
Parágrafo único. A dívida apurada na forma do caput
deste artigo será resgatada em parcelas anuais, sem prejuízo da contribuição de que trata o art. 16 desta lei,
. erp. dOtações próprias incluídas no orçamento.,.
Leia-se;

"Art. 90. O Conselho Nacional da Seguridade Social, a dotará as providências necessárias ao levantamento
das dívidas da União para com a Seguridade Social."
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e apreço.
~
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REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI N• 826-B, DE 1991
Errata
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, insti.tl.Ii ~lano de Custeio, e dá outras providências.
Onde se lê:
"Art. 90. O Conselho Nacional da Seguridade Social, dentro de 180 (cento e oiterita) dias da sua instalação
adOta:rá as 'providê~cias- necessárias. ao levant!l~ento das
'díviâas da União para com ·a Segundade Social.
Parágrafo único". A dívida apurada na for~a do caput
deste artigo Será resgatada em parcelas anuais, sem pr~
- jufzo da contribuição de que trata· o art. 16 desta Ie1,
. em dotações pr~pii3s incluídas no orçamento."
Leia-Se:
"Art. 90. o-Conseifió Nacional 'da Séguridade
cial dentro de 180 (cento e oitenta) dias da sua instalação
actOi:ará as providências "necessárias ao-levantamento das
dívidas da União para com a Segu"ridade Social ...
· ·Sala das Sessõ~s,.
de junho de 1991. - · . , Relator.
-

So- ·

O Sr. Nelson Cãrneiro- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.·
O SR. NELSON-CARNEIRO (PMDB ..:...:RJ. Pela ordem.
Sem .revisão ~o orador.),- Sr. Presidente, V. EX" acaba de.
mandar proceder ã leitura de um ofício da Câmara dos Deputados.
Gostaria de saber se o texto que aqui está ifi?l}Ii ~ parágrafo único ou se o que vamos v.qtar exç:luí O parágrafo único.
Qual foi a modificaÇão'? Peig'unto para saber o que vamos
votar.
o Sr. Odacir Soares- Sr .. Presidente; o-re.Iãtói poderá
esclarecer.
·'·
. 9 s~. PRESII:lENTE.(Dir~eu Carneiro)·_ Concedo
palavra.ao nobre Relator. .
·
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Para esclarecer.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o texto impresso
indui o parágrafo único e o parêcei- é pela sua exclusão·, mantendo-se apenas o ca·put do artigo.
o Sr. Nelson Carneiro_:__ Presiden'té' o Senador Marco
Maciel citava como uma das grandes realizaÇões deSse projeto
exatanrente o parágrafo único. Agora,:'? "reférldo parágrafo
deixa de aparecer, Sr. Presídente. Fica apenas aquela afirmação de que o COnselho Nacional de Seguridade Social, dentro
de 120 dias, fará o levantamento das dívidas. Mas não existe
a obrigatoriedade que constava do parágrafo único, ·qtie dizia
o seguinte:
"A dívida apurada na forma deste artigo será ... " são
tão pequenas as-letras, Sr. Presidente, que é preciso usar
wna lupa para ler o texto " ... resgata em prestações anuais,
sem prejuízo ... ", emb_Q!a _não dissesse quanto tempo, poderia
ser 100 anOs de Prestações anuâis. Haveria s~mpre um~ prestação anual. Mas, como está aqui, Sr. Presidente, até isso deixou
de ser. Isso é apenas um artigo. A comissãO vai fazer um
levantamento, e pronto, fica sabendo, e a União ·não paga
jam:iis.

a
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De modo que ~u gostaria de_ saber o que vamos votar:
obrigando a União a pagar, como elogiou tanto o nobre Sena·
dor Marco Maciel, ou se é elogiando? _.
Era o que eu gostaria de saber, para poden;nos ao menos.
discutir a matéria.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. Presidente, peço
a p-alavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSOil .:.:.,
SP. Pela ordem.)- Gostaria de saber da Mesa se, com essa
modíficição, a màtéria -retornará à-Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneirq j....: Havendo modificação, voltará· à Câmara. Não é o caso _desta .
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Mas já
houve aprovação na Câmara dos Deputados. A Câmara está
apenas corrigindo ou modificando?
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Corrigindo;
retifiCaÇão de autógrafos.
.
O SR. FERNÃ.NDO HENR~QUE 'éARDOSÓ ;....:. Erro de,
datilografia? Aindà. bem que temos datilógrafos que são inu_itocompetentes, não erram.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Em discussão.
--~--0 Sr. Aluizio Bezerra- Sr. Presidente, peço a palavra
para· discutir.
·
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro j :._ CÔrÍcédÓ a
palavra ao nobre Senador Aluí~io S:e'zerra.'
.

'

'

.

O SR. ALUÍZiO BEZERRA, (PMDB --: AC. 'p"ara discutir. Sem revisão do orador. ) -Sr_._ Presidente, queria fazer
uma observação com relação ao assunto porque, realmente,
pela importância -do projeto, pela sua abrangência-; o tempo
é~ sem. dúvida alguma, muito exíguo_para que ~atériadessa
rele,..ância seja apreCüida pelo Se_naçlo, sobretu_do no·que'diz ·
reSpeit'o' à seguriÇlaqe sociaL _E;ntretanto, queria mé ater a
uD:tponto·, o art. 26, :capítulo VII, dó Título da Con'tribuição
sobre a Receita de Concurso de Prógnósticos·. ·
'
Sr. PÍ'esidente, é importante ies~aliar que, ernbçra nesse
projeto haja a intén,Ção de alocar a renda líquida dos concursos
de prognósticos à Slfguridade social, não gostaria de deixar
passar o moment9_ da aprovação da votação desse projeto
aqui sem fazer uma .observação sobre esse ponto que me parece m,uíto imPártante..,
Veja bem, Sr. Presidente: esses 40% da r_ep_c;i<:t.l~quida
dÇis"conCursos de prognósticos hoje_eSt~o regulamentados _e_
servem de base para o financian:tento. do F AS - Fundo de
Assistência Social, _que é gerido pela Caixa E_conómiCa. O
alcance social do FAS não necessita de muitas exJ)licações,
porque é do conhecimento de todos os parlamentares que
ele se estende ao financiamento de obras hospitalares e a
muitas oUtras de interesse social dos municípios. Ternos estatísticiiS que mostram que milhares de estudantes são beneficiados pelo crédito -educativo, justamente os que não podem
pagar seus estudos.
Ora, tendo em-vista que 40% da renda líquida dos concursos de prognósticos são, hoje, utilizados pelO FAS e gerenciado pela Caixa Económica Fede~l, ele tem um alcance
social de grande relevância, mas na forma de fundo rotativo,
Sr. Presidente. Aí é que está sua importância, pois cumpre
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a função de fundo rotativo que, além de financiar, retorna
à Caixa Econôrnica a um juro de baixo custo, com carência
e prazo longo de pagamento. Isso é muito importante, pelos
benefícios que tem prestado ~ inúmeros municípios e a milhares de estudantes.
Desta maneira, Sr. Presidente, eu acho que corrigir o
certo por outro certo constitui um erro. É nesse sentido que
eu quero deixar registrada, aqui, a minha posição, ao se destinar 40% da renda líquida dos concursos d_e _Qrognóstico para
a seguridade social, pois o FAS já cú.tcipre a função de seguridade social ao financiar hospitais, com a vantagem de ser
um fundo rot.ativo, porqUe financia e retôrna à Caixa Económica para financiar ou~ras obras de alcance sociaL Na forma
como está colocado, passam a ser re_cursos a fundo perdido,
ou seja, que vão e não_ retornam mais.
Nesse sentido, quero deixar registrada a minha posição
com relação a essa questão, embora aqui-nê>§ 3" do art.
26:
"§ 3" Durante a vigência dos contratos assinados até
a publicação desta lei com o Fundo de Assisténcia Social
(F AS) é assegurádo o repasse ã CaixaEconõmica Federal
(CEF) dos valores necessários ao cumprimentv áos mesmos."

Sim, está assegurado o repasse para cumprir os cónttatos
já estabelecidos pela Caixa Econômica, gerenciaaõ_ra desse
. .
fundo, que é o FAS.
Na medida em que se mobiliZam recursos é.ue_ e~tão no
fundo rotativo' para-serem colocados a fundo pt:rdido, cumprindo uma mesína furição, tarn~ém na seguridadt social, cumprir uma função de fundo ret~oativo, de empré-stimos a juros
baixos,, com carência,_ com prazo de pagamento, pâra uma
função muitO paternalista, que é o desempenho a fundo perdido.
Nesse sentido, Sr. Pi'esidente, quero registrar aqui, no
momento em que se discute esse projeto sobre o Custeio
da Previdência Social, fazer a observação no particular aspecto
do que me parece a extinção do FAS- que vem cumprindo,
ao longo de muitos anos, uma função de grande relevância,
no financiamento de obras de alcance social nos estados, e
nos municípios, além do que,- como já disse, o financiamento
do Crédito Educativo para milhares de estudant~s que não
podem pagar os seus estudos, e as bolsas de estudo, que
não têni nenhuma regularidade na sua distribuição. Sr. Presidente, a mais t:egular que conhecemos é essa_ do Crédito Educativo, pelo qual o estudante recebe nos prazos certos_ e pode
continuar os seus estudos e_ depois pagar quando estiver no
desempenho de uma atiVidade produtiva.
Assim sendo, ao fazer essa observação, proponho-me
a continuar, e·m outra oportunidade, junto às lideranç_as, discutir a possibilidade do restabelecimento do FAS, porque consideramos sua extinção um desserviço ao trabalho que vem
prestando na construção de obr.as sociaiS- de grande iinpot~
tância para o povo brasileiro, como também o financiamento
de bolsas de estudo para estudantes carentes.
Não quero, por outro lado) criar uma situação em que
possamos deixar ou con~rjJ?uir pela não aprovação, neste instante, do montante do projeto. Eu me reServo, repito, o direito
de retornar a este assunto oportunamente, Visando restabelecer o FAS, para que continue cumprindo as suas elevadas
funções sociais.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro~
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para discu·
tir. Semreyisão do orador.) -Sr. Presidente, Sis. Senadores,
esta casa está cheia - e os Anais provam - de críticas
ao Governo, porque ele não tem pago as contribuições da
Previdência Social. Todas as acusações, todas as críticas sobre
a situação em que se encontra a Previdência Social se baseiam
neste fato: o Governo não contribui com sua parcela - a
terça parte - para a Previdência Social. Daí, o déficit
Ora, Sr. Presidente, ainda há pouco, o nobre Líder do
Bloco Parlamentar exaltava o art. 90~ .citava-o como exemplo
do êxito, do bom resultado de tudo isso. E o- que diz o art.
907 Diz que a Comissão Nacional_ de Seguridade Social, dentro
de 180 dias de sua instalação, adotilrá as providências necessárias ao levantamento das dívidas da União com a seguridade
social.
- - -Ora, Sr. Presidente, fá eia alguma coisa·. Mas o parágrafo
dizia - foi o que V. Ex~ exaltou - que as dívidas seriam
pagas em prestações anuais. Embora efas pudessem ser em
número de 100,200, haveria sempre uma parcela para a contribuição. Agora vem o ofício da Câmara· dos Deputados e diz
o contrário, ou seja, diz que a comissão vai fazer o levantamento das dívidas, mas-que não há nenhuma obrigatoriedade
da União_ em contribuir para o pagamento da dívida.
Então, o que vamos votar? Não é um dever da própria
previdêrida saber o que deve?~ É precisO que se ponha um
artigo inútil nesse projeto? Dizer o que ela vai fazer, se é
o seu dever? Não, Sr. Presidente! É uma vergonha que isso
aconteça, E eu quero ver, daqui por diante, as lideranças
da Casa ocuparem· a tribuna para fazer críticas ao Governo,
porque não contribui para a Previdência Social. Eu quero
ver, aqui, a critica ao calote da União, eu quero ver, aqui,
nesta Casa, que se levantem vozes que hoje aplaudem esse
texto, que am~nhã contra ele se levante. Não, Sr. Presidente,
o que nós queremos é votar sem ler e até" emendando na
última hora.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Concedo o aparte ao
nobre Senador.
O Sr. Jutaby Magalhães- Nobre Senador Nelson Carnei·
ro, eu estava me informando com um companheiro nosso
de partido na Câmara a respeíto de como nós, com esse projeto, iremos regularizar aquilo· que o Governo vem fazendo
indevidamente, que é reter os rec~rs_os da seguridade para
fazer face ao pagamento e outros ónus previdenciários. Então,
está estabelecido, nesse projeto, que em quatro anos irá diminuindo esse confisco que o TeSouro faz até hoje, numa situação
de fato, e passa a ser, agora, urna situação legal. Estamos
regulamentando o confisco dos recursos 4a seguridade. É uma
maneira de se chegar àqutlo que se deseja. Mas; na realidade,
.estamos aqui fazendo isso. Não tinha conseguido ler, mas
fui me informar. E, realmente, devem ter achado lã que esse
era o caminho correto. Talvez seja, não sei, porque não tive
a qportunidade de discutir essa questão baseado em conversas,
em entendimentos com diversos líderes e aqueles que estavam
acompanhando. Não pude convérsar neD;! ~om o Senador Almir Gabriel, porque, infelizmente, S. Ex• hoje não pôde comparecer â sessão.
O SR. NELSON CARNEIRO- Obrigado a V. Ex• Acredito que os líderes do Senado que estiveram presentes a essas
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reuniões foram também surpreendidos, porque não- ac-redito
que esses líderes, que aqui são intérpretes de tantos protestos
contra o calote da União à Previdência Socíal tivessem concor~
dado com essa supressão- do parágrafo único do art. 90. Ou
concordaram, Sr. Presidente, em nome de quem? Em nome
dos contribuintes da Previdência- Social, que são, no fundo,
os que contribuem para formar o fundo da Previdência Social?
Não, Sr. Presidente. Estamos aqui instituindo o calote, com
o aplauso_das lideranças do Senado Federal. Nenhum líder
terá mais autoridade de subir a esta tribuna, qualquer que
seja o seu partido, para vir criticar a União porque está passan~
do calote na Previdência Social. Isso é que eu quero deixar
claro, Sr. Presidente. Porque, se estamos aqui aprovando um
texto que é a homologação do calote, não haverá nesta Casa
ninguém que tenha autoridade para ocupar esta tribuna e
criticar o calote. O calote, nós é que estamos instituindo,
a Câmara instituiu, e nós náci temos a coragem de desenvolver
à Câmara o projeto, incluindo o parágrafo que foi ietirado.
O Sr. Amir Lando- Permite V.

Ex~

um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO- Corrnriuitoprazer.
Nobre Senador Nelson Carneiro,
acho que V. Ex~ tem to.da a procedência neste pronunciamento
que realiza. Não há dúvida que nessa comissão de inquérito
a respeito das fraudes na Prevídência Social, exatamente, o
relatório final tinha uma moção no sentido de processar por
crime de responsabilidade a ministra que desviou esses recurw
sos, embora fossem autorizados pela lei.
O Sr. Amir Lando -

O SR. NELSON CARNEIRO - Estamos dando uma
medalha, uma condecoração a esses ministros que estão- retirando o dinheiro da Previdência para outros fins. Estamos
dando um título de honra, são os beneméritos; não mais se
criticam os ministros que não cumpram o dever de contribuir.
O Sr. Amir Lando - Eu acho que nãO devemos ter
um comportamento incoerente, párque a cOeiêOCia, de qualw
quer sorte, é ainda um indicador da prática verdadeira, da
atuação verdadeira. E se nós agora, neste momento, retiramos
isto, significa, mais uma vez, desdizer o que foi dito on-tem,
o que foi dito antes. Sigoificã-reniiliciar à nossa própria convicw
ção e, se assim procedemos, dando ao País um ar, um estrépito
de escândalo ao que foi procedido, agora aqui, na lei, às
escuras, no secreto, porque essa-votação guarda o seu famoso
voto secreto, que -nao temos o direito de saber, exatamcnte
por isso~ Vem da Câmara: fechado, selado pela Câmara. Agora
vamos aqui abrir mão dessa disposição. Realmente, acho que
o Senado teria que rever essa predisposição de votar de acordo
com o relatório e votar ao menos de acordo com o texto.
Por isso, parabenizo esse esforço solidário:- Também, JesUs
CriSto pregou solitarhuTierite, e hoje existem muitOs seguidores.

O SR. NELSON-CARNEIRO - Sr. Presidente, sou um
parlamentar terminal. Este é meu último mandato. Não posso
enganar o povo, tenho que dizer o que penso. E o que penso
é isso: é que não temos autoridade para, daqui por diante,
criticar os calotes da União à Previdência Social.
O Sr. Esperidião Amin = Senador Nelson Carneiro, V.
Ex• me concede um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra, nobre
Senador.
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Q_ Sr. Esperidião Amin- Não sei se a sineta e as luzes
significam que o assunto não pode mais ser discutido.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Significa que
o Regimento disp_õe que, para discutir a matéria em regiJ;Tie
de urgência, se tem a metade do tempo regimental. Portanto,
cinco minutos. Peço que o ilustre orador encerre seu discurso.
O SR. NELSON CARNEIRO -. Eu apenas permitit'ia
o aparte ao nobre Senador Esperidião Amin.

O St:. Esperidião Amin - Eu só queria dizer, em ptol
do seu pronunciamento, que todos nós devemos ter a preocupação da rapidez da decisão. Sou um grande defensor da
decisão. Mas, eu, que participei assiduamente da CPI que
apurou as fraudes da Previdência, e que assisti até a algumas
manifestações exacerbidas de protesto pela falta da lista dos
devedores, devolução da lista, ameaça de convocação da Primeira Dama do País, porque aLBA estava na lista dos devedores, eu, que assisti a todas essas Conturbações e perturbações,não posso deixar de fazer coro a sua colocação. Quer dizer,
é realmente um procedimento hipócrita, porque, dois meses
atrás, houve uma onda de histeria, e, agora, o silêncio e a
rapidez da anuência. Então, faço coro ao seu pronunciamento
e, se não for pedido destaque, não me vejo em condições
de votar favorável a ele. É o que eu gostaria de declarar.

O SR. NELSON CARNEIRO- Si. -Presidente, eu quero
concluir dizendo: o meu compromisso, sobretudo, é com o
povo que me elegeu, e ~esse eleitorado estão numerosos contribuintes da Previdência Social: aposentados, pensionistas
e contribuintes. Todos protestamos nesta Casa, diariamente,
contra este calote. Hoje, estamos aplaudindo o calote, estamos
exaltando os caloteiros, estamos desdizendo tudo que dizemos
nos pronunciamentos.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite

V: EX~ -um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO - O último aparte, Sr.
Presidente, e encerro.
O Sr. Jutahy Magalhães- Um minuto, para uma explicação, Sr. Presidente Dirceu Carneiro. ACho qtie, no mérito,
V. Ex~ tem toda a razão. Não deveria ter sido retirado esse
parágrafo único. Mas, no caso específico, na nossa votação,
também não existe o parágrafo único, porque o parágrafo
único não veio como emenda, veio como errata, por isso
que não está realmente no projeto. ACho que houve-um equívoco de datilografia. Não vamos votar o parágrãfo único porw
que ele não existe. A questão é que, na realidade, não vamos
votar isso aqui.
O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, esse projeto é uma errata.
O Sr. Jutahy Magalhães-- Isso não existe!
-'O SR. NELSON CARNEIRO - Não é só esse texto.
Há muitos outros. O nobre senador pelo Acre acaba de mostrar a situação em que ficam Os estUdantes que se valem do
FAE e que perderão essa possibilidade.
Mas o que estamos votando, Sr. Presidente, é uma errata,
não do projeto, mas das decisões e pro-nunciamentos do Senado FederaL Estamos apagando tudo o que se tem dito aqui
contra ·os--calotes da Previdénciii Social. Gostaria de ver o
entusiasmo com que, de agora por diante, senadores ocuparão
esta tribuna para criticar o calote à Previdência SociaL Estarei
aqui para aplaudHos e perguntar como S. Ex~ votaram nesta
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oportunidade: se votara_m pelo -calote, ou se votaram contra

o calote.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneíroT'- Encerrada
a disGussão.
Em votação o projeto.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram-pe-rmanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_ __ _
_
__ _
Aprovado, com a absten,ção dOS srs:-seynâdOres NelsOri
Carneiro, Esperidião Amin, Amir Lando e Josaphat Marinho,
que tem declaração de voto relativa aos Projetes de Lei nçs
Me~.
Aprovado o projeto, a lllatéila va(à-.satlção.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA DOS N• 34, DE 1991
(N• 826/91, da Casa de origem)
(De iniciativa -do Presidente da República)
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, iÍlsti~
tui Plano de Custeio, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL
TÍTULO!
Conceituação e Princípios Constitucionais
Art. 1" A Seguridade Social compreende um conjunto
integrado de ações de_ iniciativa dos poderes públicos .e da
sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à- saúde,
à previdência e à assistência social.
Parágrafo único. A Seguridade Soc_ial obe4ecerá aos se·
guintes princípios e diretiizes:
a) universalidade da cobertura e do atendimento;
b) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviçOsàs populações urban_as e rurais;
__ _
c) seletividade e distributividade na- prestaça-o Ou -benefícios e serviços;
__
- -- d) irredutibilidade do valor- dos bfmefícios;
e) eqüidade na forma de participação no- cUs"teío;
i) diversidade da base de financiamento;
g) caráter demoçr:á_tico e descentralizado da gestâo administrativa, com a participação da com"u_njdade," em _especial
de trabalhadores, empresários e aposentados. __
TÍTULO II
Da Saúde
Art. 2~ A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas económicaS:- qu~ ~is-em-à reduç3.o
do risco de doença e de outros agravos e acesso uniVersal
e igualitário, às ações- e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.
Parágrafo único. As atividades se saúde são df; relevância
pública e sua organização obedecer~ aos seguinteS princípios
e diretrizes:
a) acesso universal e igualitário;
b} provimento das ações e serviços através de -fede regionalizada e hierarquizada, integrados em sistema úriico; · _ c) descentralização, com direção úniCa em cada esfera
·- -de governo;
d) atendimento intégral,_com prioridade para as atividades preventivas;
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e)_ p3:frlC!Pação da comunidade na gestão, fisCalização e
acompanhamento das ações e serviços de saúde;
__ f) participação da iniciativa privada na assistência à saú- ·
de, obedecidos os preceitos constitucionais.
TÍTULO III
Da Previdência Social

Art. 3" A Previdência Social tem por fim assegurar aos
seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por
motivQ_ de_ incapaci~ade, idade ava.nçada, tempo de serviço,
desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou
morte daqueles de quem dependia economicamente.
Parágrafo único. A organização da Previdência Social
ob.edecerá .aos seguintes princípios e diretrizes:
a) universalidade de participação nos planos previdenciários, mediante contribuição;
b) valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do.
salário-de-contribuição ou do rendimento do trabalho do seguradc, não inferior ao do salário mínimo;
c) cálculo dos benefícios considerando-se os salários-decontribuição, corrigidos monetarianie'nte;
d) preservação do valor real dos benefícios;
e) previdência complementar facultativa, custeada por
contribuição adicional.
TÍTULO !V
Da Assistência Social
Art. 49 A Assistência Social é a política social que prevê
O atendimento das necessidades básiCas, -traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à ·adolescência, à
velhice e à pessoa portadora de deficiência, ind_ependentemente-de contribuição à Seguridade Social.
_
ParágrãTõ único. A organização- da Assistência Social
.obedecerá às seguintes diretrizes:
a) descentralização político-administrativa;
- b) participação da população na formulação e controle
das ações em todos os níveis.

TítULO V.
Da Organização da Seguridade Social
- _-Art. s~ As ações Q.as áreas de Sal.íde, Previdência So"cial
e Assistência Social, conforme o disposto nO Capítulo II do
Título VIII da Constituição Feçieral, serão organizadas em
Sistema Nacional de Seguridade S6ciã.l, na forma desta lei.
Art. 6' Fica instituído o Conselho _Nacional da Seguri-dade Social, órgão superior de deliberação colegiadã, com
a participação da União, dos estados, do Distrito Federal,
dos municípios e de representantes da sociedade civil.
§ 1~ O Conselho Nacional de Seguridade Social terá_
15 (quinze) membros e respectivos suplenteS, Sendo;
a) 4 (quatro) representantes do Governo Federal, dentre
os quais, 1 (um) da área de saúde: 1 (um) da área de previ;
dência social e 1 (um) da área de assistência social;
b) 1 (um) representante dos governos estaduais e 1 (um)
das prefeituras municipais;
c) 6 (seis) representantes da sociedade civil, sendo 3 (três)
trabalhadores, dos quais pelo menos- 1 (um) aposentado, e
3 (três) empresários;
·
. - d) 3 (três) representarites dos conselhos setoriais, sendo
um de cada área da Seguridadt: Social, conforme disposto
no regimento do Conselho Nacional de Segur~dade Social.
§ 2' Os membros do ConselhoNacional da Seguridade
Social serão nomeados pelo Presidente da República. - -
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§ 3~ O Conselho Nacional da Seguridade Social será
presidido por um dos seus integrantes, eleito entre se os membros, que terá mandato de 1 (um) ano, vedada a reeleição,
e disporá de uma Secretariã-Executiva; qu:e-se artiCulará com
os conselhos setoriais de cada área.
§ 4" Os representantes dos trabalhadores, dos empresários e respectiVos suplentes serão indicados pelas centrais
sindicais- ecõ-:itfedcrações nacionais e terão mandato de 2 (dois)
anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.
§ 5" As áreas de Saúde, Previdência SO_Cial e Assistência
Social organizar-se-ãó em conselhos seiOriais, cóni representantes da União dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e da sociedade civiL
§ 6~> O COnSelhO -NaciOnal da Seguridade SoCial reunirse-á ordinariamente a cada bimestre, por convocação de seu
presidente, ou, extraordinariamente, rilediante convocação de
seu presidente ou de um terço de seus membros,-observado,
em ambos os_ casos, o prazo de até 7 (sete) dias para a realização da reunião.
§ 7~ As reuniões do Conselho Nacional da Seguridade
Social serão iniciadas com a presença da maioria absoluta
de seus membros, sendo exigida para deliberação a maioria
simples dos votos.
§ 8' Perderá o lugar no Conselho Nacional da Seguridade Social o membro que não _comparecer a 3 (três) reunióes
consecutivas ou a 5 (cinco) intercaladas, no ano,·-salvo se
a ausência ocorrer por motivo de força maior, jtistíficadõ por
escrito ao conselho, na forma estabelecida pelo seu regimento.
§ 9~ A vaga resultante da situação prevista no parágrafo
anterior será preenchida através de indicação da entidade re·
··
presentada, no prazo de 30 (trinta) dias.
§ 10. As despesas porventura exigidas para o CO?Jparecimento às reuniões do conselho constituirão ónus d;1s respectivas entidades representadas.
§ 11. As ausências ao tfabalho dos representantes dos
trabalhadores em atividade, decorrentes de sua participação
no conselho, serão abonadas, computando-se como jornada
efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.
Art. 79 Compete ao Conselho Nacional da Seguridade
·
Social:.
I - estabelecer as diretrizes gerais e as políticas de integração entre as áreas, observa-ctQ_ o disposto -"9_ in~iso YII
do art. 194 da Constituição Federal;
I I - acompanhar e avaliar a gestão económica, fin~ariC~dra·
e social dos recursos e o desempenho dos programas realizados
exigindo prestação de contas;
III- apreciare aprovaras termos dos convênios firmados
entre a seguridade social, e a rede bancária para a prestação
de serviços;
IV - aprovar e submeter ao Presidente da República
os programas an!J,ais e plurianuais da Seguridade Social;
V - aprovar e submeter ao órgão central do Sistema
de Planejamento Federal e de Oi"çamentos a prOposta orçamentária ãriual da Seguridade Social;
VI - estudar, debater e aprovar proposta de recomposiÇão periódica dos valores dos benefícios e dos salários-decontribuição, a fim de garantir, de forma peimaileilte, a- pi"eservação de seus valores reais;
VII - zelar pelo fiel cumprimento do disposto nesta
lei e na legislação que rege a Segurídade Social, assim como
pelo cumprimento de suas deliberações;
VIII- divulgar através do Diário Oficial da União, todas
as suas deliberações;
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IX- elaborar o seu regimento interno.
Art. 8~ As propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Soçifj.l serão elaboradas por comissão
ihtegrada por 3 (três) representantes. sendo 1 (um) da área
da saúde, 1 (um) da área da previdência social e 1 (um) da
área de assistência social.
Art. 9~ As áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social s~o objeto de leis específicas, que regUlamentãrão
sua organização e funcionamento.

TÍTULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social- Introdução
Art. 10. A Seguridade Social será firianciada por toda
a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos do art.
195 da Constituição Federal e desta lei, mediante recursos
provenientes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos
municípios e de contribuições sociais.
Art. 11. _No ârpbito federal, o_Orçainento da Seguridade Social é composto das seguintes receit~s:
I - receitas da União;
II - receitas das CO!J-tribuições sociais;
tii ___:. receitas de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre aremuneração paga
ou creditada aos segurados a seu serviço;
__ b) as dos empregadores doméstícos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-decontribuição; ,
_
.
d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucrqs; _
--e) as incidentes- so_bre a receita de- concursos de prognósticos."
CAPÍTULO I
Dos Contribuintes
SEÇÃO I
Dos Segurados
Àrt. 12. São segurados obrig~Úórios da Pr-evidência S9cial as seguintes pessoas físicas:-I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural
à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação
e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;
b) aquele que, contratado por empresa de trabalho temporáiío, definida em l~gislação específica, presta serviço para
atender a necessidade transitória de substituição de pessoal
regular e permanente ou a acréscirrio extraordinário de _serviços de outras empresas;
c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado
no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou
agência de empresa nacional no exterior;
d) aquele que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição corisular de carreira estrangeira e a órgãos
a elas subordinados, ou a membros dessas mis_sões e repartições, excluídos o não-brasileiro sem residência permanente
no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do pafs da respectiva missão diplomática ou repartição
c-onsular;
e) o brasileiro civil que trabalha, para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos
quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado,
e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente
do país do domicílio;
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O o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e

contra~ado

no Brasil para trabalhar como empregado em empresa dÕrnici-

1

liada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença
a empresa brasileira de capital nacional;
II -como empregado doméstico: aquele que presta serviço de natureza contínu_a a pessoa ou família, "i:tô âinbito residencial desta, em atividade sem fins lucrativos;
·III- como empresário: o titular de firma individUãl ürbana ou rural, o diretor não empregado, o membro- de conselho
de administração de sociedade anónima; o sócio sóli<lário,
o sócio de indústria e o sócio cotista que participe da gestão
ou receba remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural;
-IV -como trabalhador autónomo:
a) quem presta serv_iço de natureza urbana· oti i"úrãl,
caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de
emprego;
b) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade
económica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;
V - como equiparado a trabalhador autônOino, além
dos casos previstos em legislação específica:
. a) a pessoa física, proprietária ou n:ão, que explora atividade agropecuária, pesqUeira ou de extração de qtinerais,
em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através
de prepostos e com auxílio de e_ptpregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua;
~ -b) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este quando por ela mantido, salvo se filiado obrigatoriamente· à Previdência Social em razão de outra atividade
ou a outro sistema previdenciário, militar ou civil; ainda -qUe na condição de inativo;
c) o empregado de organismo oficial internacional· ou
estrangeiro em funcionamento· no Brasil, salvo quando caber~ _
to por sistema próprio de previdência social;
d) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo,
ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto
por sistema de previdência social do país do domicílio;

em
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ral de Previdência Social consubstanciado nesta lei desde
que esteja sujeito a sl::;tema próp-rio de Previdência S~cial.
Parágrafo único. Caso este .servidor venha.a exercer concomitantemente, uma ou mais atividades abraniidas pel~ Re-gime Geral de Previdência Social, tornar-se-á segurado obriga__
tório em relação a essas ativiclades.
_ _
Art. 14...É segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos de idade que se filiar ao Regime Geral de Prevj-.
dência Social, mediante .contribuição, na forma do art. 21,
4_esde que não incluído nas_ disposições do _art. _12,
_SEÇÃO II

.

Da Empresa e do_ Empregador Doméstico -

Art. 15. Considera-se:
· I--:--:- empresa -'"-ia firma individual ou sociedade que assume o riséO de atividad~ ecçnômica urba_J].a ou rural,' com _fins
lucrativos ou não, bem como os órgãoS e entidades· da adiiiinistração pública direta, indireta e funcional;
I I - empregador doméstico - a pessoa ou família:- que
admite a seu serviço, sem fiiialidade lucrativa, empregado
doméstico.
·· Parágrafo único. Considera-se empresa·, paia os efeitOS
desta lei, o autônomo e equipai<idO- éiit" relação a segurado
que lhe presta serviço, bem como_ a cooperativa, a associação
ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a m,issão·
diplomática e a repartição consular de carreira estrangeira.
CAPÍTULO II
-Dã Con-tribuição da União

Art. 16. A contribuiçãO_. da União é Constituída de r_ecursos adicionais do Orçamento_ Fiscal, fi_xado -~brigatoria- mente _pa lei orçamentária anual.
-·
Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura
de eventuais insuficiên~ias financeiras· da Seguridade Social,
quando decorrentes do pagamento de benefíc;ios de prestaçãO
continuada da Previdência Social, na forma da Lei Orçamentária Anual.
··
·
Art.
17.
Para
o
pagamento,
dos
Encargos
Previdênciá.
VI- como trabalhador avulso; quem presta, a diversas
empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza ur- rios da União (EPU) poderão .contribuir osrecu..Sos da Seguridade Social, referidos na alínea d do parágrafo único- do
bana ou rural definidos no regul?mento;
VII- como segurado especial: o produtor, o parceiro, - 11 desta lei, nas proporções do total destas d~~p~s_a~, estipuo meeiro e o arrendatário rurais, o garimpeiro, ~o- pescador ladas pelo seguinte cronograma:
I - até 55% (cinqüenta e cinco por cento), em 1992;
artesanal e o assemelhado, que exerçam essas atividades, iridiII- até 45% (quarenta e cinco por cento), em 1993;
vidualmente ou em regime de economia familiar, ~inda_que
. IJJ- até 10% (trinta por cento), em 1994;
·
com o aux11io event!J.âl de terceiros, berri como seus respectiVos
IV -até 10% (dez por cento), a partir de 1995.
.
cônjuges ou companheiros e filhos ·maiores de 14_ an-os ou
--Art~ 18.
Os recursos ela Seguridade Social referid9s nas
a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente,
alíneas a, b, c e d do parágrafo único do art. Ü desta_Jei
com o grupo familiar respectivo.
poderão contribuir, a partir do exercíciO de 1992, para o finan§ 19 Entende-se -como regime de economia familiar a
atividade em que o trabalho dos meml?ros da família é indis- ciamento das despesas com pessoal e administração geral
pensável à própria subsistência e é exercidO em condições apenas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do
de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de InstitUto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
(INAMPS), da Fundação Legião Brasileiri de Assistência
empregados.
(LBA) e da Fundação Centro Brasileira para Infância e Ado§ 29 Todo aquele que exercer, concomitan.temente,
mais de uma atividade remunerada sujeita aO Re_gime Geral lescência.
Art. 19. O..Tesouro Na~ional entregará os recursos desde Previdência Social é obrigatoriamente ftliado em relação
tinados à execução do Orçainento da s·eguridade Social aos
a cada uma delas.
Art. 13. O servidor civil ou militar da União; dos_ esta- respectivos órgãos e unidades gestoras nos mesmos prazos_
dos, do Distrito Federal ou dos municípioS, -bem como o das legais estabelecidos para a distribvição dos Fundos de_Particirespectivas autarquias e fundações, é excluído do Regime Ge- · pação dos estados, do Distrito Federal e d.os mup.ic,ípiOs . .

art.
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Decorridos o_s prazos referidos_ no caput deste arti-

c) 3%_ (três por cento) para as empresas em cuja ativid<!de

go, as dotações a serem repassadas sujeitar-se-ão a atualização

preponderante esse risco seja considerado grave.
§ 19 No caso de bancos comerciais, bancos de investi-

monetária segundo os mesmos índices utiliz~dos_ para efeíto
de correção dos tributos da União. § 29 OS recursos -Oi"íUiidos da majoração das contribuições previstas nesta lei ou da criação de novas contribuições
destinadas à Seguridade Socíill somente poderão s~r utilizados

mentos, bancos de desenvolvimento, caixas económicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades
de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras
de títulos e valores mobiliários, e~presas de arrendamento
para atender as ações nas áreas de saúde, previdência e assismercantil: cooperativas de crédito, empresas de seguros privatêncíã-Sodal.
dos e de capitalização, agentes autónomos de seguros privados
e de crédito e entidades de previdência privada abertas e
CAPÍTULO III
fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no
Da Contribuição do Segurado
art. 23, é devida a contribuição adicional de 2,5% (dois inteiros
e
cinco décimos por cento) sobre a base de 'cálculo definida·
SEÇÃO I
no inciso I deste artigo.
Da Contribuição dos Segurados Empregado,
§ 2"' Não integram a remuneração as parcelas de que
Empregado Doméstico e Trabalh&.dor Avulso
. trata o § 8' do art. 28.
Art. 20. A contribuição do segurado empregado, inclu§ 3' O Ministério do Trabalho e da PrevidênCia Social
sive o doméstico, e a do trabalhador avulso, é calculada mepoderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabádiante a aplicação da correspondente alíquota-, de forma não
lho, apuradas em inspeção, o _enquadramento de empresas
cumulativa, sobre o seu salário-de-contribuição mensal, obserpara efeifo da contribuição a que se refere o inciso II deste
vado o disposto no art. 28, de acordo com a seguinte tabelã.:
artigo, fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.
Salário-de-contribuição
§ 4"' O Poder Executivo estabelecerá, na forma- da lei,
Parágrafo único. Os valOieS do saláríO~de-contribuição ~~_rªo
ouvido o Conselho Nacional da Seguridade Social, mecanisreajustados, a partir da data .de entrada em vigor desta Lei,
mos de estímulo às empresas que se utilizem de empregados
na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustaportadores de deficiência física, sensorial e/Õu mental, co~
mento dos benefícios de prestação continuada da Previdência
desvio do padrão médio.
_
Social.
Art. 23. As contribuições a cargo_ da empresa proveSEÇÁO II
nientes do faturament9 _e_ do lucro, destinadas à Seguridade
Da Contribuição dos Segurados Trabãibador ·
Social, além do disposto no art. 22~ são ·calculadas mediante
Autônomo, Empresário e Facultativo
_
a aplicação das seguintes aJíquotas: _
I
2%
(dois
por
cento)
sobre
sua
receita
bruta,
estabeArt. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresário, facultativo, trabalhador autônomo e equiparados, iecida segundo o disposto no § 19 do art. 1" do Decreto-Lei
n' 1.940, de 25 de maio de 1982, com a redação dada pelo
aplicada sobre o respectivo salário-de-contribuiçã.p; s_erá de:
art.
22, do Decreto-Lei n'2.397, de 21 de dezembro de 1987,
I -10% (dez por cento) para os salários-de-contribuição
e alterações posteriores;·
de valor igual ou inferiOr~ C.t:$ 51.000,00 (cinqüelita e um
I I - 10% (dez por cento) sobre o lucro líquido do períomil cruzeiros);
do-base,
antes da provisão para o Imposto de Renda, ajustado
I I - 20% (vínt~ por cento} para os demais salárlos~d€:
na forma do art. 2' da Lei n' 8.034, de 12 de abril de 1990.
contribuição. ·
§ 1" No caso das instituições citadas no § 1"' do art.
Parágrafo único~ Os- valores do salário-de-contribuição
serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta 22 desta lei, a alíquota da contribuição prevista no inciso
·
_
II é de 15% (quinze por cento).
lei, na mesma época e com os mesmos índices que Os do
§ 29 O disposto neste artigo não se aplica às pessoas
reajus~amento dos benefícios de prestaçãO contiimada da Prede que trata o art. 25.
vidência Social.
CAPÍTULO V
CAPÍTULO IV
Da Contribuição do Empregador Doméstico
Da Contiibuição· da Empresa
Art. 24. A contribuição do empregador doméstico é
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada
de
12%
(doze por cento) do salário-de-contribuição do empreà Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de: ·
I - 20% (vinte pOr centO) Sobre o total das i-eriiunerações gado doméstico a seu serviço.
pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês?
CAPÍTULO VI
aos segurados_ empregados, empresário, trabalhadores avulsos
Da Contribuição do Produtor Rural,
·e autónomos que lhe prestem serviços.
Do Pescador e Garimpeiro
I I - para o financiamento da complementaçãO das_ presArt.
25.
Contribui
c_om 3% (três por cento) da receita
taçõe_s por acidente do trabalho, dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, bruta proveniente da comercialização da sua produção o seguno decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalha- rado especial referido no inciso VII do art. 12.
§ 19 O segurado especial de que trata este artigo, além
dores avulsos:
a) 1% (um por cento) pã.ra as empresas em cuja atividade da contribuição obrigatória referida no caput, poderá contripreponderante o risco de acidentes do trabalho seja conside- buir, facultativamente, na forma do art. 21.
§ 29 Itegram a produção, para os efeitos deste artígo,
rado lev'e:
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja ativi- os produtos de origem animal, vegetal ou mineral, em estado
natUral ou submetidos a processos de beneficiamento ou indusdade preponderante esse risco seja considerado médio;
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durante o mês, em uma ou mais empresas, inclusive os ganhos
habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o d.isposto
no§ 89 e respeitados os limites dos§§ 39 , 4~' e 59 ~este artjgo.
I I - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas
as normas a serem estabelecidas em regulamento para a comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração;
III -para o trabalhador autónomo e equiparado., empreCAPÍTULO Vil
~
sário e facultativo: o salário~l;>ase, observado o disposto no
Da Contribuição sobre a receita de
art. 29.
concursos de prognósticos
§ 19 Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou
Art. 26. Constitui receita da Seguridade Social a renda a falta do empregado ocorrer no curs_o do mês, o salá~o-de
--.- ---- --líquida dos concursos de prognósticos.
contribuição será proporciqnal ao nú~ero de dias de trabalho
§ P Consideram-se concursos de prognós_:ticos todos e
-efetivo, na forma est;;tbelecida em ~egulamento.
quaisquer concursos de sorteios de números, loterjas,_ fi postas,
§ 29-- O salário-meternidade é considerado salário~deinclusive as realizadas em reuniões hípicas, nos âmbitos fede- contribuiçãO.
-- -ral, estadual, do Distrito Federal e municipal.
§ 39 O limite mínimo do salário-de-cont!ibuiçãõ é de ·
§ 29 Para efeito do disposto neste artigo, entende-se
um salário mínimo, tomado no s.~u valor mensal, diário- ou
por renda Iíquoda o total da arrecadação, deduzidos os valores horário, conforme o ajustado e o tempo de tr_ab~lho efetivo
destinados ao pagamento d_e prêmios, de impostos e de despe- durante O mês.
sas com a administração, conforme fixado em lei, que inclusive
§ 4Q O limite mínimo do salário-de-contribuição do _meestipulará o valor dos direitos a serem pagos às entidades nor aprendiz corresponde, â sua_ remuneração mínima definida
desportivas pelo uso de suas denominações e símbolos~
em lei.
§ 39 Durante a vigência dos contratos assin_ados__~té a
§ 5' O limite máximo do salário-de-contribuição é de
publicação desta lei com o Fundo de Assistência Social (F AS)
Cr$ 170.000,00 (cento e seten(a mil cruzeiros); reajustado
é assegurado o repasse à Caixa Económica Federal (CEF)
a partir da data da entrada em vigor desta lei, na mesma
dos valores necessários a,o cuf!!_primento dos mesmos.
época e com os mesmos índices que os do reajustamento
dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
CAPÍTULO Vlll
§ 6' No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar
Das Outras Receitas
da data de publicação desta lei, O Poder Executivo encaniiArt. 27. Constituem outras receitas da Seguridade_ So- nh.a.T;á ao Congresso ~~cional proj~to de lei estabelecendo
cial:
a previdência complementar, pública e privada, em espei:iãl
I - as multas, a atualização monetária e ô-S júroÇrtlOratórios;
- -- --- -:
- - para os ·que possam contribuir acima do limite máximo estipulado no parágrafo anterior deste artigo.
II - a remuneração recebida por serviços de arrecada§ 7Y 0 décimo-terceiro-salário (gratificaçãO nãtalina) inção, fiscalização e cobrança prestados a terceiros;
- __ _
tegra o salário-de-contribuição, na forma estabelecida em reIII- as receitas provenientes de prestação de outros Ser- gulamento.
._
_
_
__
viços e de fornecinierito ou ar:rendaJl1ento de bens;
.. _§ 8' O valor total das diárias pagas, quando excedente
IV -as demais receitas ·paJfffiiOrí1âis, industriais--e ffna'n- a 50% (cinqüenta por cento)-da iemuneraçãó inens-al, integra
ceiras·
pelo seu valor tota,l.
V- as dotações, legados, subvenções e Qutras i'eceit~s o salário-de-contribuição
§ 99 Não integram o salário-de-contribuição:
eventuais;
"--a) as ·Cotas- do salário-família recebidas nos termos da
VI -50%·(cinqüeilta por cento) dos valores obtidos e lei;
aplicados na forma do parágrafo único do art. 243 da Constib) as ajudas de custo e .o.adicional mensal recebidos pelo
tuição Federal;
· aeronauta nos termos da Lei 09 5.929, de 30 de outubro de
VII- 40% (quarenta por cento) do resultado dos lt;ilões 1973;
dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal;
c) a parcela in natura recebida de acordo com os prograVIII- outras receitas previstas em legislação específica. mas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho
Parágrafo único.· As companhias seguradoras que man- e da Previdência Social nos termos da Lei n9 6.321, de 14
1
têm o seguro obrigatório de_. danos pessóaís ci\lsados por veícu- de abril de 1976;
·
9
los automotores de vias térrcst_res; de que trata a Lei n 6.194,
d) os abonos de férias não excedentes aos limites da legisde dezembro de 1974, deverão rePassar a seguridade social lação trabalhista;'
50% (cinqüenta por cent9) do valor total do prêmio recolhi~o
e) a importância recebiDa a título de aviso prévio indenie destinado ao Sistema Unico de Saúde (SUS), para custeiO zado, férias indenizadas, indenizaÇão pOr tempO de serviço
da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em e indenização a que se refere o art. 9~ da Lei n~ 7.238, de
acidentes de trânSitO.
29 de outubro de 1984;
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma
CAPÍTULO IX
da legislação própria;
Do Salário-de-Contribuição
g) a ajuda de custo recebida exclusivamente e_m decor-_
rência de mudança de local de trabalho do empregado;
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
b) aS diárias para viagens, desde que não excedam a 50%
I - para o empregado e _trabalhador avulso: a remune(cinqüenta por cento) da remuneração mensal;
ração efetivame:nte· recebida ou creditada a qualquer título,

trializ2ção rudime_ntar. assim compreendidos, entre outros,
os processos de lavagem, limpeza, de~~ro,ç~mento, pilagem,
descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, crhali.Zação, fundição, carvoejamento, cozimeiü.o~ destilação, moage~. torrefação, bem
como os subprodutos e os resíduos obtidos através d~sses
process-os.

-o--
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i) a impoi"tâilda réCC-bida -a título de bolsa de compl_e~
mentação educacional de estagiário, quando paga nos termos
da Lei n" 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucios ou resultados da empresa,
quando paga ou creditada de acordo c_om-Jei específica.
Art. 29. O salário~basc de que trata o indso III -do
art. 28 é determinado conforme a seguinte tabela:_
E!ICM.A OE !IALÂRIOS·!III'iE'
----------~--- ••-·~----<---..,.._
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§ I\· Os valores do safáríõ-de-contribUiÇ8:o s.crão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma
data e com os mesmos índices que os do reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
§ 2~ O segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social como facultativo, ou cm decorrência de filiação
obrigatória- cuja ativíâ3ae seja s'ujé-itã ·ã salário-base, será enquadrado na classe inicial da tabela.
_
§ 3o Os se_guradOs _empregadq, inclusive o dom_éstico,
e trabalhador avulso, que passarem a exercer, exclusivamente,
atiVidade sujeita a salário-base, poderão enquadrar-se em
qualquer classe até a equivalente ou a mais próxinia da média
artimética simples dos seus seis'últiffios sãláiios-i:le-contribUição, atualizados monetariamente, devendo observar, para
acesso às classes seguintes, _0-s'intei'S,t~ciOs respectivos;
§ 49 O segurado que eXercer ativ1dades__ simultâneas sujeitas- a salário-base cOntribuirá com relação a -apenas uma
delas.
§ s~ Os .segurados empregado, inclusive o doméstico,
e trabalhador avulso que passarem a exercer, simultaneamente, atívidade sujeita a s3Iárfo~base, serão enquadrados na
classe inicial, podendo ser fracibnado o valor do -respectivo
salário-base, de forma que a soma· de seus s3Jários-de-con~
tribuição-obedeça ao limíte- fiXádo no § so do art. 28.
§ 6\' os- segUrados empregado, inclusive o doméstico,
e trabalhador avulso, que exercem, simultaneamente,_ atividade sujeita a salário-base, ficarão isentos· de conti"iOUição
sobre a escala, no caso de o seu salário atingir o liinite--ffiáximo
do salário-de~contribuição fixado no § s~do art. 28.
§ 7~ O segurado que eXercer itividãde sujeita a saláriobase e, simultaneamente, for empregado, inclusive doméstico,
ou trabalhador avulso, poderá, se perder o vínculo cmpregatício, rever seu enquadramento na escala de salário-base, desde que não ultrapasse a classe equivalente ou a mais próXima
da média aritmética simples dOS seus seis últimos salários-decontribuição de todas as atiVidades, atualizados monetariamente.
§ 89 O segurado que deiXar de exercer atiy_idade que
o incluir como segurado obrigatório do Regime Ger-af de Previdência- Social e passar a contribuir como segurado facultativo,
para manter essa .qualidade, deve enquadrar-se na forma estabelecida na escala de salários-base em qualquer classe, até
a equivalente ou a mais próxima da média aritmétiCa--simples
dos seus seis últimos salários-de~contribuição, atualizados monetariamente.
- -
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§ 9'' O aposentado pelo Regime Geral de Previdência
S?cial, que voltar a exercer atividade abrangida por este Regi~
me e sujeita a salário-base, deverá enquadrar-se na es.cala
de salário~bas_e, em qualquer classe, até a equivalente ou a
mais próxima do valor de sua aposentadoria.
§ 10. Não é admitido o pagamento antecipado de contribuição para suprir o interstício entre as classes.

§ 11. Cumprido o interstício, o segui-ado pode permanecer na classe em que se encontra. mas ern nenhuma hipótese
isto ensejará o acesso a outra classe que não a imediatamente
superior, quando ele desejar progredir na escala.
§ 12. O segurado_ em dia com as contribuições poderá
regredir na escala até a classe que desejar. devendo, para
progredir novamente, observar o interstício da classe para
a qual regrediu e os das classes seguintes. salvo se tiver cumprido anteriormente todos os interstícios das classes compreendidas entre aquela para a qual regrediu e à qual deseja retornar.
CAPÍTULO X
Da Arrecadação e Recolhimento das Contribuições
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social
obedecem às seguintes normas, observ-ado o disposto em regulamento:
I - A empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados
e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as darespectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea
anterior, assim como as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos e autónomos
a seu serviço, na mesma- data prevista pela legislação traba- lhista para o pagamento de salários e de contribuíções incidentes sobre a folha-de-salários;
c) recolher as cçmtribuições de que tratam os incisos I
e II do art. 23, na forma e prazos definidos pela legislação
tributária federal vigente;
II -os segurados trabalhador autónomo e equiparados,
empresário e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, no ·prazo da alínea b do inciso
I deste artigo;
___
___
_
III -o adquirente, o consignatário ou a cooperativa são
obrigados a recolher a contribuição de que trata o art. 25,
até o s~ dia útil do mês seguinte ao da· operação de venda
ou consignação da produção, ou no dia imediatamente anterior caso não haja expediente bancário naquele dia, na forma
estabelecida em regulamento;
IV- o adquirente, o consignatário ou a cooperativa- ficam sub-rogados nas obrigações do _segurado especial pelo
cumprimento das obrigações do art. 25, exceto no caso do.
inciso x deste artigo, na forma estabelecida em regulamento.
V- o empregador doméstico está obrigado a arrecadar
a contribuição do segurado empregado doméstico a seu serviço
e a reCOlhê-Ia, assim como a parcela a seu cargo, no prazo
referído na alínea b do inciso I deste artigo;
VI- o proprietário, o incorporador definido na Lei n9
4.591, de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou o
cond_ômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da con~~rução, reforma ou acréscimo, são solidáiios com o construtor pelo cumprimento das obrigações
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ficar arquivados na empresa durante 10 (dez) anos, à disposivo contra' o executor ou contratante da obr.'!. .e admitida sição da fiscalização.
a retenção de importância a este devida pãra gàfantia- do
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social
cumprimento dessas_ obrigações;
(INSS}, compete arrecadar, fiScalizar, lançar e normatizar o
VII -exclui-se da responsabilidade solidária perante a recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas
Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobr- a, b e c do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento
liária que realizar a operação com empresa de comen:;ialização da Receita Federal (DRF) compete arrecadar, fiscalizar, lanou incorporador de imóveis, ficando estes solidariamente res- çar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais preponsáveis com o construtor;
,
vistas na alínea d e e parágrafo único do art. 11, cabendo
VIII -nenhuma contribuição ã Seguridade Sodal é devi- a ambos os órgãos, na esfera de sua_competência, promover
da se a construção residencial unifamiliar, destinada ao uso a respectiva cobrança e aplicar aSsaOç"óes previstas legalmente.
próprio, de tipo econômico, for execUtada sem mão-de-obra
§ 1? É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro
assalariada, observadas as exigências do regulamento;
Social (lNSS) e do Departamento da Receita Federal (DRF)
IX- as empresas que integram grupo económico de o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para
qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas esse efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Cmnercial,
~
obrigações decorrentes desta lei;
ficando obrigados a empresa e o segurado a_prestar todos
X- o segurado especial é obrigado a recolher a contri- os esclareciinentos e informações.solicitaclos. buição de que trata o art. 25 no prazo estabelecido no inciso
§ 29 A empresa, o servidor de órgãoS públicos da admi~
III deste artigo, caso comercialize a sua produção no exterior niStração direta e indireta, o segurado da Previdência Social,
ou diretamente no varejo, ao consumidor.
O--serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante,
Parágrafo único. -Fica autorizado o Instituto Na.:cional o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial
do Seguro Social (INSS) a firmar convénio com 9s sindicatos ou extrajudicial são_o_brigados a exibir todos os documentos
de trabalhadores avulsos, para que, na forma do regulamento e livros relacionados com as oontribuiçõ~s previstaS nesta lei.
§ 39 Ocorrendo recusa ou s_onegação de qualquer docudesta lei, possam funcionar como coletores intermediários de
contribuições descontad;as da remuneração dos seus _represen- me_nto ou informação, ou sua_apresentaç_ão deficiente, o Institados pelas empresas requisitantes de serviços, observados tuto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Departamento
os prazos e procedimentos estabelecidos neste artigo para da Receita Federal (DRF) podem sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida,
recolhimento do produto arrecadado ::J.O órgão competente.
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executa- cabendq à empresa ou ao segurado o ónus da prova em condos mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime trário.
§ 4!> Na falta de prova regulare formalizada, o montante
de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes dest(J. lei, em relação aos do~ salários pagos pela execução de obra de construção civil
serviços a ele prestados, exceto quanto ao _disposto no art. poae ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da
23.
obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômiJ;to da
§ 19 Fica ressalvado o direito regressivo do contratante
contra o executor e admitida a retenção de importâncias a unidade imobiliária ou empresa co~responsável o ônus da proeste devidas para a garantia do cumpfimento das obrigações va em contrário.
§ s~ O desconto de contribuição e_ de consignação legaldesta lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2~ Entende-se como cessão de mão-de-obra a coloca- mente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regução, à disposição do contratante, em su~s dependências ou larmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
nas de terceiros, de segurados que realizem serviços ·contínuos - alegar omissão para se eximir do reco_lhimento, ficando diretacujas características impossibilitem a plena identificação dos mente responsável pela importância que deixou de receber
fatos geradores das cqntribuições, tais c-omo construção _civ_il,_ ou arrecadou em desacordo c_om o disposto nesta lei.
§ 6~ Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer
limpeza e conservação, manutenção, vigilância e outrOS ·assemelhados especificidõS--nó regulamento, independentemente outro documento da empresa, a fiscalização constatar que
a conta_bilidade não registra o movimento real de remurieração
da natureza e da forma de contratação.
dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão
_ .
Art. 32.. A empfesa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pa- apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente
gas ou creditadas a todos os seguradç.s a seu se~i_ço, de acordo devidas, cabendo à empresa o ónus da prova em contrário.
Art. 34. As contribuições devidas à S_eguridade Social
com os padrões e normas estabelecidos pelo órg:Io comp_etente
e outras importâncias não recolhidas nas époCas próprias terão
da Seguridade Social;
·
·
seus valores atualizados monetariamente, em caráter irrele· II -lançar mensalmente em títulos próprioS de sua con~ vável, até a data do pagamento, de acordo com os critérios
tabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas adotados para os tributos da União. _ _
_
as contribuições, o montante das quantias descOntadas, as
Art. 35. A falta de cumprimento dos prazos de que
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
trata o art. 30, exceto quanto ao disposto na alínea c do
III- prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social seu inciso I, acarreta multa variável, de caráter irrelevável,
(INSS) e ao Departamento-da-Receita Federaf{BRF} todas nos seguintes percentuais, incidentes .sobre os· valores das conas informações cadastrais, financeiras e coritábeis de interesse tribuições atualizadas monetariamente até a data do pagados mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os mento:
esclarecimentos necessários à fiscalização, _
_ _
___ I -10% (dez por cento) sob-re os valores elas contri:.
Parágrafo únTcO. Os docum~ntos comprob!ltórios do buições em atraso que, atê a data Qo pagame-nto, não tenham
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem sido incluídas em notificação de-débitos;
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II- 20% (vinte por cento) sobre os valores pagos dentro
de 15 (quinze) dias contados da data do recebimento da corres-

pondente notificação de débito;
III- 30% (trinta por cento) sobre todos os valores pagos
através de parcelamento, observado o disposto no art. 38.
IV -60% (sessenta por cento) sobre os valores pagos
em quaisquer outros casos inclusive por falta de cumprimento
de acordo para parcelamento.
_
_
Parágrafo único. É facultada a reaii_:lação de depq~ito,
à disposição da Seguridade Social, sujeito aos mesin~s _pe!cehtuais dos incisos I e II acima, conforme o caso, para apresentação de defesa.
Art. 36. Independentemente da multa ~ariável do artigo anterior, são devidos, de pleno direito, em caráter irrelevável, pela falta de cumprimento do disposto no art. 30 desta
lei, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração,
calculados sobre o valor do débito atualizado na forma prevista
no art. 34.
Art. 37. Constatado atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas nesta lei, ou em caso de falta
de pagamento de benefício reembolsado, a fiscalização lavrará
notificação- de débito, com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a
que se referem, conforme dispuser o regulamento.
Parágrafo único. Recebida a notificação do débito, a
empresa ou segurado terá o prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar defesa, observado o disposto em regulamento.
Art. 38. As contribuições. devidas à Seguridade Social,
incluídas ou não em notificação de débito, poderão, após
verificadas e confessadas, ser objeto de acordo para pagamento parcelado em até 60 (sessenta) meses, observado o
disposto em regulamento.
§ 1~ Não poderão ser objeto de parcelamento as contribuições descontadas dos empregados, inclusive dos domésticos, dos trabalhadores avulsos e as decorrentes da sub-rogação de que trata o inciso IV do art. 30, independentemente
do disposto no art. 95.
§ z~ Não pode ser firmado acordo para pagamento parcelado se as contribuições tratadas no parágrafo anteriOr não
tiveram sido pagas.
'
§ 3~ A empresa oU segurado que, por atO pi6(>iio ou
de terceiros tenha obtido, em qualquer tempo, vantagens ilícita em prejuízo direto ou lndireto da Seguridad~ Social, através
de prática de crime previsto na alínea i do art. 95, não poderá
obter parcelamento, independentemente das sanções administratiVas, cíveis ou penais cabíveis.
------§ 4 9 As contribuições de que trata os incisos I ~ II do
art. 23 serão objeto de parcelamento, de acorÇo com a legislação específica vigente.
Art. 39. O débito original atualizado mo~etarla-inent_e _
na forma do art. 34, a multa variável de que trata o art.
35, os juros de mora a·-que se refere o art. 36, bem como
outras multas previstas nesta lei, devem ser lançados-em livro
próprio destinado à inscrição na Dívida Ativa do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) e di Fazenda Nacional.
§ 1~ A certidão textual do livro de que trata este artigo
serve de título para o Instituto Nacional do Seguro Social
(JNSS), por intermédío-de Seu procurador ou represeritante
legal, promover em juízo à cobrança da dívida ativa, segundo
o mesmo processo e com as mesmas prerrogativas e privilégios
da Fazenda Nacional.
§ z~ Os órgãos competentes podem, antes de ajuiZar
a cobrança da dívida ativa, promover o protesto de título
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dado em garantia de sua liquidação, ficando, entretanto, ressalvad_o que o título será sempre recebido p_ro-solvendo.
Art. 40. A cobrança judicial de importância- devida à
SegUridade Social por empres~ cujos ~ens são legalmente iropenhoráveis é feita, depois de transitada em julgado a sentença
condenatófia;-mediante precatório exp-edido à empresa pelos
juízes competentes, a requerimento da Seguridade Social, incorrendo o diretor ou administrador da empresa na pena do
cririü: de desobediência, além da responsabilidade funcional
cabível, se rião cumprir _o precatóri.ó dentrõ- de 30 (trinta)
dias.
Art. 41. O dirigente de órgãq_ oU _ent_idade da adm1nistração federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal,
responde, pessoalmente pela multa aplicada por infração de
dispositivos desta lei e do seu regulamento, sendo obrigatório
o respectivo desconto em folha de pagamento, mediante requi.:
sição dos órgãos competentes e a partir do primeiro pagamento
que se seguir à requisição.
Art. 42. Os administradores de autarquias e fundações
públicas, criadas e mantidas pelo Poder Público, de empresas
públicas e de sociedade de economia mista sujeitas ao controle
da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípiCiS,
que se encontrarem em mora, por mais de 30 (trinta) dias,
no recolhimento das contribuições previstas nesta lei, tomamse solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento,
ficando ainda sujeitos às proibições do art. 1", e às sanções
dos arts. 4'-' e 7~ do Decreto-Lei n'-' 368, de 19 de dezembro
de 1968.
Art. 43. Em caso de extinção de processos trabalhistas
de qualquer natureza, inclusive a decorrente de acordo entre
as partes, de que resultar pagamento de remuneração ao segurado, o recolhimento das contribuições devidas à Seguridade
Social será efetuado incontinenti.
Art. 44. A autoridade judiciária exigirá a comprovação
do fiel cumprimento ao dispostõ no artigo anterior.
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos exting!J.e-se após 19 (dez) anos contado~:
I_--:- do pY.inleiro dia do exercício seguinte àquele em que
o crédÍtQ poderia ter sido constituído;
II ----:-da data em _qu_e se tornar d~finitiv~ a decisão que
houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.
Parágrafo único. A Seguridade Social nunca perde o
direito de apurar e constituir créditos provenientes· de importâncias descontadas dos segurados ou de terceiros ou decorrentes da prática de crimes previstos na alínea i do art. 95
desta lei.
Art. 46. O direito de cobrar os créditos da Seguridade
Socia1;- constituídos na forma -do artigo anterior, presctevé
em 10 (dez) anos.
CAPÍTULO XI
Da Prova de Inexistência de Débito
Art. 47. É exigido documento comprobatório de inexistência de débito relativo às contribuições sociais, fornecido
pelos órgãos competentes, nos seguinte casos:
I - da empresa:
a) na contratação com o Poder Público erro recebimento
de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedido_ por
ele·
' b)_ na alienação ou oneraÇão, a qualquer título, de bem
imóvel ou direito a ele relativo;
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c) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem
móvel de valor superior a Cr$ 2.500.000,00- (doiS ril_ílhões e
quinhentos mil cruzeiros) incorporado ao ativo perinanente
da empresa;
d) no registro ou- arquivamento, no õfgão próprio, de
ato relativo a baixa ou redução de capital de firma individual,
redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação
ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civiL
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rerão em multa aplicada na forma estabelecid'l no an. 92,
sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal cabível.
TÍTULO VII
Das Disposições Gerais
Art. 49. A matrícula da empresa será feifa:
I - simultaneamente com a inscrição, regiStro ou arquivamento de ato constitutivo n'a Junta_ Comercial, se for o
caso;
I I - perante o Instituto Nacional do_ Seguro Social
(fNSS), no prazo de 30 (trinta) dias contados do )nfcio de
suas atividades, quando não sUjeita a Registro do Comércio.
§ 1~ Independentemente do disposto neste artigo, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) procederá à matrícUla: _
a) de ofício, quando ocorrer omissão;
b) de obra de construção civil, mediante comunicação
obrigatória do responsável por sua execução, no prazo do
inciso II.
·

II -do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra
de construção civil, quando de sua averbação no registro de
imóveis, salvo no caso do inciso VIII do art. 30.
§ 1"' A prova de ineXistência de débito deve _s_er e:rigida
da empresa em relação a to_das as suas dependências, estabele~
cimentos e obras de construção civil, independentemente do
local onde se encontrem, ressalvado aos órgãos competentes
o direito de cobrança de qualquer débito apurado posterior__ __ ___
___ _
mente.
_
§ 2 9 A prova de inexistência de débito, quando exigível
ao incorporador, inedepende da apresentada no registro de
imóveis por ocasião da ifl:scrição do memorial de incorporação.
§ 3~ Fica dispensada a transcrição, em instrumento pú§ 2" A unidade .matriculada na fo,rma do inciso II e
blico ou particular, do inteiro teor do documento compro- do§ 1" deste ar_tigo rec~berá "Certificado de_ Matrícula" com
batório de inexistênCia- ae débito, bastando a referência ao núniero cadastral básiço, de carát~r P.ermanente.
seu número de série e data da emissão, bem como a guarda
§ 39 O. não cumprimento do_ disposto no inciso II e na
do doc_umento comprabatório à disposição dos órgãos cOmpe- alínea b do § 1~ deste artigo_, sujeita o respOnsável a multa
tentes..
n_a forma estabeleciQa n9, _art., 92 d~sta l~i.
§ 49 O documento comprabatório de inexistê~Ctã-de dé§ 4• O Departamento Nacional de Registro do Comérbito poderá ser apresentado por cópiã autenticada, dispensada cio (DNRC),- através das Juntas Comerciais~ bem como os
a indicação de sua finalidade, exceto no caso do_ inciso II Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, prestarão,
deste artigo.
__
_
__ obrigatoriamente, ao Instituto Nacional do Seguro Saciai
§ s~ o prazo de validade do documento comproábat-ório (INSS) todas as informações referentes ao-s atos Constitútivos
de inexistência de débito é de 3 (três) meses Contados Qa e alte_rações posteriores ·rela ti Vós a empresas e e"ntidades neles
data de sua emissão.
registradas, conforme o disposto em regulamento.
§ 69 Independe de prova de inexistência -de débito:
Art. 50. É obrigatória a apresentação de comprovante
a) a lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou con- de matrícula no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
trato que constitua retificação, ratificaÇãO ou efetivação de no caso de obra de construção civil, quando do fornecimento
outro anterior para o qual já foi feita a prova-;- - de "alvará", bem como de comprovante de inexistêTicia de
b) a constituiçãá-de garantia para conces_sã_o de crédito
débito para com a Seguridade Social, quando da concessão
rural, em qualquer de suas modalidades, por instituiçã-o de de "habite-se", por parte das prefeituras münícipã.ís.
crédito pública ou privada desde que o contribuinte referido
Art. 51. ·O crédito relativo a contribuiçõ~s, cotas e-re~~
no art. 25, não seja responsável direto pelo re-colhiinento de
contribuições s.obre a sua produção para a Seguridade Sodal. pectivos cidícionais ou acfésçinios de_quiilquer natureza arrecadadOS petos_ófiãos ·competenteS_;_ béõl"Como a atualização moc) a averbação prevista no inciso II deste artigo, relativa
a imóvel cuja construção tenha sido concluída antes de 22 netária _e_ os juros_d_~__ mora, estão sujeitos, riOs processos -de
falênCia, concOx:data-·ou Concúrsó de credor~s. às disposiçõesde novembro de 1966~
§ 7• O condómino adquirente de unidades imobiliárias atiiientes aOs créditoS da União, ;:LOS. quais são equiparados.
Paiágrafo único. O InstitutO NaciOnal do Seguro Social
de obra, de construção civil não incorporada- na forma da
Lei n• 4.591, de 16 de dezembro de 1964, poderá obter docu- (INSS) reivindicará os 'valo.res. descontados pela empresa de
mento comprobatório de ineXistência de débito, desde que seus empregados e ainda não recolhidos.
Art. 52~ À empresa erit débito para com a seguridade
comprove o pagamento das contribuições relativas.<). sua unida~
sodal é proibido: ·
· · ·· · ---- ·- · - de, conforme dispuser o regulamento.
Art. 48. A prática de ato com inobservância do disposto
I - distribuir bonificação ou dividendo a acionista;
no artigo anterior, ou o seu registro, acarretará a responsaI I - dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a
bilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar ou sócio-cotista, diretor ou outro membro de órg-ão dirigente,
registrar o instrumento, sendo o ato nulo para todos_os efeitos. fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento.
§ 1~ Os ó'rgãos competentes podem intervir em_instru~
Parágrafo único. A infração do disposto neste attigo
mento que depender de prova de inexistência de débito, a sujeita o respOnsável à multa de 50% (Cinqüenta por cerito)
fim de autorizar sua lavratura, desde que o débito seja pago das quantias que tiverem sido pagas ou ·creditadas a partir
no ato ou o seu pagamento fique a.ssegurado meÇiante confis- da data dq eyen,to, .atualizadas na forma prevista no art. 34.
são de dívida fiscal com o oferecimento de garantias reais
Art. 53.. Na execução judicial da dívida ativa da União,
suficientes, na forma estabelecida em regulamento.
suas autarquias e fundações púbicas, será facultado ao exew
§ 2 9 O servidor, o serventuário da Justiça e a autgridade quente indicar bens à penhora, a qual será efetivadã concomiou órgão que infringirem o disposto no artigo ·anterior "incor- ta.D.:temente c~m à ci~ação inicial do devedor.
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§ 1~ Os bens penhorados nos termos deste artigo ficam
desde logo indisponíveis.
§ 29 Efetuado o pagamento integral da dívida execu-

tada, com seus acréscimos legais, no prazo de 2 (dois) dias
úteis contados da citação, independentemente da juntada aos
autos do respectivo mandado, poderá ser liberada a penhora,
desde que não haja outra execução pendente.
§ 39 O disposto neste artigo aplica-se também às execuções já processadas.
§ 4~> Não sendo opostos embargos, no caso legal, ou
sendo eles julgados improcedentes, os autos serão conclusos
ao juiz -do feito, para determinar o prosseguimento" da exe-

cução.
Art. 54. Os órgãos competentes estabelecerão critério
para a dispensa de constituição ou exigência de crédito de
valor inferior ao custo dessa medida.
Art. 55. Fica fsenta das contribuições de que tratam
os arts. 22 e 23 desta lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal
e estadual ou do DistritO Feçleral ou municipal;
I I - seja portadora do Ce_rtificado ou do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovado a cada três anos;
III- promova a assistência social beneficente, illclusive
educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais
ou pessoas carentes;
IV- não percebam seus diretores, conselheiros~ sócios,
instituidores ou benfeitoreS, -remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V- aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais, apresentando anualmente ao COnselho Nacional da Seguridade Social relatório circunsümciado de suas
atividades.
§ 1Ç> Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de
que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), que terá o prazo de 30 (trinta) dias
para despachar o pe-dido.
§ z~ A isenção de que trata este artigo não abrange
empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria, seJãlnaD.tida por outra que esteja no exercício da isenção.
Art. 56. - A- inexistência de débitos em relação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
a partir- da publicação desta lei, é condição necessária para
que os Estados, o DiStrito Federal e os Municípios-possã.m
receber as transferências dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM), celebrar acordos, contratos, convênios ou ajuStes, bem como receber empréstimos,
finanCiamentos, aVãis e subvenções em geral de órgãos ou
entidades da administniçâó direta e indireta da União.
Parágrafo único. Para o recebimento do Fundo de Participação dos Estados, e do Distrito Federal (FPE) e do Fundo
de Participação d_os Municípios (FPM), bem como a consecução dos demais instrumentos citados no caput deste artigo,
os Estados, o DistritO Federal e os Municípios deverão apresentar os comprovantes de recolhimento das suas contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes
aos 3 (três) meses imediatamente anteriores ·ao mês previsto
para a efetivaçãá daqueles procedimentos.
Art. 57. Os Estâdos, o DiStrito Federa]-e os Munidpios
.serão, igUalmente, obrigados a apresentar, a partir de J!> de
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junho de 1992, para os fins do disposto no artigo anterior,
comprovação de pagamento da parcela mensal referente aos
débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
existentes até 1~de setembro de 1991, renegociados nos termos
desta lei.
Art. 58. Os débitos dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios para com o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), existentes até I' de setembro de 1991, poderão
ser liquidados_ em até 240 (duzentos e quarenta) pá.rcelas mensais.
Parágrafo único. Para apuração dos débitos será considei'ado o valor original, atualizado pelo índice oficial utilizado
pela Seguridade Social para correção de seus créditos.
Art. 59. O Instituto Nacionardo Seguro Social (INSS)
implantará, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação desta lei, siSte"ina própiiO e infOrffiatizadO de cadastro
dos pagamentos e débitos dos Governos Estaduais, do Distrito
Federal e, das Prefeituras MunicipaiS, que viabilize o permanente acompanhamento e fiscalização do disposto nos arts.
56, 57 e 58 e permita a divulgação, períódica dos devedores
da Previdência Socíal.
Art. 60. A arreCadação da receita prevísta nas alíneas
a, b e c do parágrafo único do art. 11, e o pagamento dos
benefícios da Seguridade Social se rã o realizados atr~ vés da
rede bancária ou por oUtras formas, nos termos e condições
ãprOV-ãdos pelo Conselho Nacional de Seguridade Social.
Parágrafo único. Os recursos da Seguridade Social serão
centralizados em banco estatal federa] -que te-nha abrangência
em todo o País.
Art. 61. As receitas provenientes da cobrança de débitos dos Estados e Municípios e da alienação, arrendamento
ou locação de bens móveis ou imóveiS pertencentes ao pãtrimônio do Insiítuto Nacional do Seguro SoCial (INSS), deverão
constituir reserva técnica, de longo prazo, que garantirá o
seguro social estabelecido no Plano de Bene_t'ícios da Previdência Social.
Parágrafo único. - É vedada a utilização dos recur_s9s de
que trata este artigo, para cobrir despesas de custeio em geral,
inclusiVe as decorrentes de criação, majoração ou extensão
dos benefícios ou serviços da Previdência Social, admitindo-se
sua utilização, excepcionalmente, em despesas de capital, na
forma da lei de orçamento.
Art. 62. A contribuição estabelecida na Lei n' 5.161,
de 21 de outubro de 1966 em favor da Fundação Jorge Duprat
Fi&ueíredo de Segurança e-Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO), será de 2% (dois por cento) da receita proveniente
da contribuição a cargo da empresa, a título de financiamento
da complementação das_ prestações por acidente do trabalho,
estabelecida no inciso- II do art. 22.
TÍTULO VIII
Das Disposições Finais e Transitórias

CAPÍTULO I
Da Modernização da Previdência Social
Art. 63. Fica íilstituído o Conselho "Gestor dO Cildasti'o
Nacional do Trabalhador (CNT), criado na forrria dos Decretos n•' 97.936, de 10 de julho de 1989 e 99.378, de 11 de
julho de 1990.
Parágrafo único. O Conselho Gestor do Cadastro Nacional do Trabalhar é vinculado ao Ministério do Trabalho
e-da Previdência Social, que assegurará condições para o seu
funcionamento .
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Art. 64. Ao Conselho Gestor do Cadastro Nacional do
Trabalhador incumbe supervisiOnar" e fiscalizar os trabalhos
de implantação do Cadastro Nacional do Trabalhador, bem
como sugerir as medidas legais e administrativas que permitam, no prazo máximo de 4 (quatro) anos a contar da data
de publicação desta lei, a existência na Administração Pública
Federal de cadastro completo dos trabalhadores e das empresas.
.
______ _
Art. 65. O Conselho Gestor do Cadastro Nacional do
Trabalhador terá 12 (doze) membros titulares e igual número
de suplentes, nomeados pelo Ministro do-Trabalho e çia Prevjdência Social para mandato de 4 (quatro) anos, sendo:
I - 6 (seis) representantes do Governo_Eederal;
II- 3 (três) representantes indicados pelas centrais sindicais ou confederações nacionais de trabalhadores;
III - 3 (três) representantes das Çonfederaçoes Nado'
nais de EmpresáriOs.------ -- -_
.
§ 1!' A presidência do Conselho Gestor será--exercida
por um de seus membros, eleito para mandato de 1 (um)
ano, vedada a recondução.
_ .
.
§ 2~ O Conselho GestQr tomará posse no ·prazo de 30
(trinta) dias a contar da data de publicação dest_a_lei. _
§ 3' No prazo de até 60 (sessenta) dias após sua posse,
o Conselho Gestor aprovará seu regimento interno e o cronograma de implantação do Cadastro Nacional do Trai:Jalhador
(CNT), observado o prazo limite estipulado no art. 64.
Art. 66. Os órgãos públicos federais, da administração
direta, -indireta ou fundacional envolvidos na imPlantação do
Cadastro Nacional do Trabalhador (CNT} se obrigam, nas
respectivas áreas, a tomar as providências necessárias para
o cumprimento dos prazos previStos nesta lei, bem como do
cronograma a ser aprovado pelo Conselho Gestor.
Art. 67. Até que seja implantado o Cadastro NaCional
do Trabalhador (CNT), as instituições e órgãos federai~,_ ~-~ta
duais, do Distiíto Federal e municipais, detentores_de cadastros de empresas e de contribuintes em geral, dev_erão colocar
à disposição do Instituto N_acional do Seguro Social (lNSS),
mediante a realização de convênios, tódos os_ d_ados necessários ã permanente atualização dos cadastro_s da_Previdênci~
Social.
Art. 68. Os cartóriOs de registro civil que descuJ!lprirem a norma relativa ã comunicação -de óbitos _ao_ Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), conforme o disposto no
Decreto nQ 92.588, de 25 de abril de 1986;-sujetta;r-se-ão à
multa prevista no art. 92 desta lei.
Art. 69. O Instituto NaCional do Seguro Soc1hl (INSS)
deverá iniciar, a pattif-de 60 (sessenta) dias, e concluir, no
prazo de até 2 (dois) anos, a éõntarda data da publicação
desta lei, um programa de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios da_ Pre~idência Social, a _fim de apurar
irregularidades e falhas porventura existentes.
§ lY O programa deverá ter como etapa inicial a revisão
dos benefícios conCedidos por acidentes do trabalho_.
.
§ 2~' Os resultados Qo programa de revisão a que se
refere o caput deste artigo deverão constituir fonte de informações para implantação e manutenção do Cadastro de Beneficiários da Previdência Social.
§ 3'? O programa de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios poderá contar com auxílio de auditoria
independente.
Art. 70. Os beneficiários da Previdência Soda!, aposentados por invalidez, ficam obrigados. sob pena de sustação
do pagamento do benefício, a submeterem-se a exames médi- __
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co-petj._çiaü;, estabelecidos na forma do regulamento, que defi.:.
nirá sua periodicidade e os mecanismOs de fis~Iização _e ã.uditoria.
Arf. 71. O Instituto NaCional do Seguro Social (INSS)
deverá rever ~s ~enefídos, inclusive os con!=e_di~os por acidente do trabalho, ainda que concedidos judiCütlmente, para
avaliar a persistência, à_tenuáção ót.f àgravamerito da_ incapacidade para o trabalho alegada como causa para a sua con· ·
cessão.
Art. 72. O lnstítuto Nacionafdo Seguro Social (INSS)
promoverá-,-no pTaio de 180 (cento e oiterita) dias a contar
dà publicação desta lei, a revisãO das indenizações associadas
a benefícios por acidentes do trabalho, cujos valores excedam
a:Ci$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil cruzeiros).
Art. 73. O s_etof ehcaffegàélo Pela--ál-ea i:fe benef:tcios
no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverá estabelecer indic_adores qualitatívos e quantitativos para
aCOmfianhamento e aValiaçãó. das cOilc"essóes :d_e benefíciOs
reaiizadas pelos órgãoS locais
atendimento.
Art. 74. Os postos de benefícios deVerão adotar como
prática o cruz3.meiúó dã.~ i~fqr_inàções declaraqas pelos segurados com os· dados de cadastros de empresas _e de contribuintes
ein
concessão âe beneflciõs. -··
· ·
Art. 75. O pagamento m~en~al de benefícios de valores
entre Cr$ 999.000,QO (novecentos e no_v~nt~ e nove mil cruzeiros) e Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) sujeitar,
se-á a expressa autorização dás Direções Regionais do Instituto Nacional do Seguro Saciai (INSS).
Parágrafo único,. O~ .ben~JíCloS de valo~es ~uperi~re~ .~o
limite estipulado no caput deste artigo terão seu_ pagamento
mensal condicionado à ãutgrizaçãO da-preSidência do Instituto
Nacional do Segurao Social (INSS). __ ~ ~~
~
~ .
Art. 76. O Instituto Nacjqnal çJo ,següridO-SC;>cia_J
{INSS) deverá proceder ao recadastramento de todos aqueles
que, por intermédio de procuração, recebem benefícios da
Previdência Sódal.
_
Pafágrafo ún-icO._ O doCUmerlto de_procuraçâo deverá~
a cada semestre, ser revalidado pelos órgãos de atendimento
locais.
Art. 77. Fí_Ca autoriZ:ld_à a criàção -de- CQnSelhos municipais- de Previdência Social, órgãos de acOmpanhameni~ ~e
fiscalização_ das ações na_ ár~ previdenciária, Com_ a participaÇãO~ de_ representantes da comunidade.__
_ __ - __
-- Paráirãfo únícõ-. As Comp-etências -e ·o prazo para ã-instalação dos Conselhps referidos no caput deste artigo serão
objetó do regulamento desta lei.
Art. 78. OOinstituto Nacional do Seguro Social (INSS),
na forma da legislação específica, fica- aulõtizado a cO~n-tr:ªtàr
au4itorias externas, periodicamente, para analisar e emit'ir
parecer sobre demonstrativos económico-finanCeiros e cori.lábeis, arrecadação, cobrança e fiScalização das contribuições,
bem __como pagamento dos benefíciOs, submetendo os resultados _obtidos à apreciação do Conselho Nacional da Seguradade Social.
Art. 79 o COnselho Naéionalda Seguridade Soda!
(CNSS) deverá indii:ar cidadão de notório conhecimento na
área para exercer a função de_ Quvidor Geral da Seguridade
Social, que terá mandato de 2 (dois) anos_, s~ndo vedada a
sua recondução.
---§ 1!' Caberá ao CongressO Nacional_ aprovar a_ escol~a
do Ouvid~or referido no caput deste artigo.
§ 2' As atribuições do Ouvidor Geral da .Seguridade
SOcial serão definidas em lei específica.

a·e
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Art. 80. Fica- o· Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) obrigado a:
I - enviar às empresas e aos contribuintes individuais,
quando solicitado, extratos de recolhimento das suas contribuições;

II -emitir àutom.àticameiité e cnviaf ãs~empresas aVisôs

de cobrança de_ débitos;

o_

III - emitít e enviar aos beil.Cfíciários o A viso de Concessão de Benefício, além da memória de cálculo do valor dos
benefícios concedidos;
IV- reeditar versão atualizada, nos termos do Plano
de Benefícios, da Carta dos Direitos dos Segurados;
V- divulgar, com a -devida antecedência, através dos
meios de _comunicação, alterações porventura realizadas na
forma de contribuição das empresas e segurados em geral;
VI- descentralizar, progressivamente, o processamento
eletrônico das informações, mediante extensão dos programas
de informatização de postos de atendimento e de Regiões
FIScais.
Art. 81. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
divulgará, trimestralmente, lista atualizada dos deve.dores das
contribuições previStas nas alíneas a, b, c e d do parágrafo
único do_ art. 11, bem como relatório circllnsümcfaifO das medidas administrativas ·e-judiciais para a cobiança e execução
da dívida.
§ 1~ O relatório a que-se refere o caput deste artigo
será encaminhado aos órgãos da administração federal direta
e indireta, às entidades controladas diretas ou indiretamente
pela União, aos registras públicos, cartórios de registro de
títulos e documentos, ·cartórios de registro de imóveis e ao
sis-temor fin8:Ifci!iro=~ofiCí31, para os fins do § 3" _do art. 195
da Constituição Federal e da Lei n• 7.711, de 22 de dezembro
de 1988.
§ 29 O MiniStério do Trabalho e da Previdência Social
ficã autorizado a firnülr COnVênio com Os governos-estaduais
e municipais para extenSão;- àquelas esfe"ras de governo, Uas
hipóteses previstas no art. 1~ da Lei n9 7. 711, de 22 de dezembro de 1988. ·
Art. 82. A-Audiwria e a Procuradoria do Instituto Nacional do Seguro Súciã.l (INSS) deverão, a cada trimestre,
elaborar relação das auclitDrias realizadas e dos trabalhos executados, bem como do~- ... ultados obtidos, enviando-a à apreciação do Conselho Nacional da Seguridade Social.
Art. 83. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
deverá implantar um programa de qualifiCação e treinamento
sistemático de pessoal, bem como promover a reciclagem e
redistribuição de fu:tcíonários Conforme as demandas dos órgãos regionais e !ocais, visando a melhoria da qualidade do
atendimento e o contrOle e a eficiência dos sistemas de arreca~
dação·e fisclização de contribuições, bem como de pagamento
de benefícios~
Art. 84. O Conselho Nacional da Seguridade Social,
no prazo máximo de 60 (sessen::a) dias a partir de sua instalação, criará comissão eSpecial pma acomparihar o cumprimento, pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, das
providências previstas nesta lei, bem como de outras destinadas à modernização da Previdência Social.

CAPÍTULO II
Das Demais Disposições
Art. 85. _O Conselho Nacional da Seguridade Social será iilstalado no prazo de 30 (trinta) dias após a promulgação
desta lei.
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Art. 86. Enquanto não for aprovada a Léi de Assistência Social, o representante do c6ilselho setorial respectivo
será indicado pelo Conselho Nacional da Seguridade Social.
Art. 87. Os orçamentos das pessoas jurídicas de direito
público e das entidades da administração pública indireta devem-consignar as dófaÇões necessái:ias-_ao pagamento das contribuições da Seguridade Social, de modo a assegurar a sua
regular liquidação do exercício.
Art. 88. Os prazos de prescrição de que goza a UTiião
aplicam-se ã Seguridade Social, ressalvado o disposto no art.
46.
Art. 89. Não serão restituídas contribuições, salvo na
hipótese de recolhimento indevido, nem será permitida ao
beneficiário a antecipação do seu pagamento para efeíto de
recebimento de benefícios.
Parágrafo únicó~ - Na hipótese de recolhimento indevido
as contribuições serão restituídas, atualizadas monetariamente.
Ate 90. O Conselho Nacional da Seguridade Social,
dentro_de 180 (cento e oitenta) dias da sua instalação adotará
aS providências necessárias ao levantamento das dívidas da
União para com a S-egufidade Social.
Parágrafo único. A dívida apur3.da na forma do caput
deste artigo será resgatada em parcelas anuais, sem prejuízo
da contribuição de que trata o art. 16 desta_ Lei, em dotações
próprias incluídas no orçamento.
Art. 91. Mediante requisição da Seguridade Social a
elnpresa é obrigada a descontar, da remuneração paga aos
segurados a seu serviço, a importânda proveniente de dívida
ou responsabilidade por elas contraída junto à Seguridade
SOcial, relativa a benefícios pagos ihdevidarrieiite. Art. 92. A infração de qualquer dispositivo- desta lei
para a qual não haja penalidade expressamente comínada
sujeita o responsável, conforme a gràvidade da infração-; a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeíros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser
o regulamento.
Art. 93. Da decisão que aplicar multa cabe apri:isentação de defesa no prazo de 15 (quinZe) dias.
Parágrafo único_. A autoridade que reduzir ou relevar
multa recorrerá de ofício para autoridade hierarquicamente
superior, na forma estabelecida em regulamento.
Art. 94. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
poderá arrecadar e fisCalizar, mediante remuneração ajustada,
contribuição por lei devida a terceiros, desde que provenha
de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que couber, o disposto nesta lei.
Parágrafo único. O disposto neste a-rtigo aplica-se, exclusivamente, às contribUições que tenham a mesma base utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados, ficando sujeitas--aos
mesmos prazos, condições, sanções e_ privilégios, inclusive no
qUe se refere â cobrança judicial.
Art. 95. Constitui crime:
a) deitar de incluir na folha de pagamentos da empresa
os segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou
autónomo que lhe prestem serviços;
b) deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da
contabilidade da empresa o montante das quantias descontad3.s" dos seguradps e o das contribuições da empresa;
-c) omitir total ou parcialmente receita ou lucros auferidos, remune.rações pagas ou creditadas e demais fatos ~erado-
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res de contribuições, descumprindo as normas legais perti~
nentes.
d) deixar de recolher, na época própria, -contribuição ou
outra importância devida à Seguridade Social e arrec_adada
dos segurdados ou do público;
e) deixar de recolher contribuições devidas à Seguridade
Social que tenham integrado custos ali despesas contábeis
relativos a_ produtos ou serviços Yendidos;

_

O deixar de pagar saláriO-filinflia, salário-maternidade,
auxílio-natalidade ou outro benefício devidO ã segurado_, quan-

do as respectivas quotas já tiverem- sido reembolsados à_ em-

presa;
g) inserir ou fazer inserir ern·folha de pagamentos, pessoa
que não possui a qualidade de segurado obrigatóriO-;
h) inserir ou fazer inserir eírt Carteira de Trabalho e Pr:evidência Social do empregado ou em documento que deva
produzir efeito perante a Seguridade Social, declaração falsa
ou diversa da que deveria ser feita;
i) inserir ou fazer inserir em documentos contábeis ou
outros relacionados com as obrigações 9a empresa, declaração
falsa ou diversa da que deveria constar, bem como omitir
elementos exigidos pelas normas legais ou regulamentares es· -,
·
·. .:
pecíficas.
j) obter ou tentar obter, para si ou para 01-~trem, vantagem ilícita, em prejuízo direto ou indireto·d.a Seguridade Social
ou de suas entidades, induzindo ou_ mantendo alguém em
erro; mediante artifício, contratação, imitifçâo-;alteração·ardilosa, falsificação_ ou qualquer outro meio fraudulento.
§ P No caso dos crimes caracterizados nas alíneas d,
e e f deste artigo, a pena será aquela estabelecida no art.
5', da Lei n' 7.492, de 16 de junho de 1986, aplicando-se
à espécie as disposições constantes dos arts. 26, 27, 30, 31
e 33 do citado diploma legal.
§ 2? A empresa que transgredir as normas desta lei,
além das outras sanções previstas, sujeitar-se-á, nas condições
em que dispuser o regulamento:
a) à suspensão de empréstimos e financiamentos, por
instituições finance_iras_ofitiais;
·
b) à revisão de incentivos fiscais de tratamento tributário
-especial;
c) à inabilitação para licitar e contratar caril qUalquer
órgão ou entidade ela administração pública direta oui_ndireta
federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal;
d) à interdição para o exercício do comércio, se for socjedade mercantil ou comerciante individual;
e) à desqualificação para impetrar concordata;
O à cassação de autorização para funcionar no país, quando for o caso.
_
_
§ 39 Consideram-se pessoalmente respons_áveís pelos·
crimes acima caracterizados o__ titular _de firma individual, os
sócios solidários, gerentes, diretores ou administradO_res qU:e
participem ou tenham pa:tticipado da gt!stão de empresa beneficiada, assim como o segurado que tenha obtido vantagens.
§ 49 A Seguridade Social, através de seus órgãOS-Competentes, e de acordo com o regulamento, promoverá a apreensão de comprovantes de arrecadação e de pagamento de benefícios, bem como de quaisquer documentos pertinentes, inclusive contábeis, mediante lavratura do competente termo, com
a finalidade de apurar administrativamente e oço;rrêilcia dos
crimes previstos neste artigo.
- -_ :
Art. 96. O Poder Executivo envia:r~ ao_ C9rtgr~sso N?-_cional, anualmente, acompanhando a Proposta Orçamentária
da Seguridade Social, projeções atuariais relativas à Segu_ri-
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dade Social, abrangendo um horizonte temporal de, no mínimo, 20 (vinte) anos, considerando hipóteses altern_ativas_qtian~
to às variáveis demográficas, ecofiômicas e institucionais relevantes.
-- .
.
Art. 97. O segurado empregador rural-que vin~a contribuindo para o Regime de Previdência Social, instituído pela
Lei n' 6.260, de 6 de novembro de 197~, agora segurado
obrigatóriO do Regime Geral da Previdência Social, na forma
do inciso III ou da alínea a do inciSQ 1V do art, 12, passa
a contribuir na forma do art. 21, enquadrando-se na escala
-de salários-base~ definida -no art. 29, a partir da classe inicial
até a mais próxima ou a correSpondente a 1/120 (um cento
e virite avos) da média dos valores sobre os quais incidiram
suas três últimas contribuiçõeS anuais, respeitados os limites
mínimo e máximo da referida escala.
Art. 98. Os processos judiciais nos quais é a Previdência S~cial exeqüente, cuja última movimentação houver ocorrido até· 31 de dezembro de 1984, e estiverem paralis~dos
por ausência da localização do ~xecutado ou de bens para
_garantir a execução, e cujo valor originário do débito for
inferior, em moeda então corrente, ao equivalente a 50 (cinqüent~) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, são
declarados extintos, cabendo ao Poder Judiciário, com prévia
irttlnülção, providenciar a· baixa e arquivameiito do feito.
Art. 99. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) autorizado a firmar cOnvênios com as entidades beneficentes de assistên~ia social, que atendam ao disposto no art.
55 destalei, para o recebimento em serviços, conforme normas
a serem definidas pelo Conselho Nacional da Seguridade Social, dos valores devidos à Seguridade Social, correspondente
ao período de 1' de setembro de 1977 até a data de publicação
desta lei.
Art. 100. O Instituto Nacional do Seguro SoCial
(INSS), em caráter excepcional, fica autorizado a cancelar
valor dos débitos vencidos
em até 30% (trinta por cento
dos governos estaduais, do Distrito Federal e das prefeituras
municipais. · ·
·
_-~·
Att. 101. Os valores e os limites do_ salário--de-contribuição, citados nos aits. 20, 21, 28, §59 , e z9;serão reaJúS~
tados, a partir de abril de 1991 até a data da ~ntrada em
vigor desta lei, nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento do limite mínímO dO saláriode-contribuição neste período.
Art: 102. Os valoreS- eXi)l-es-sós em Crti.i:eirós nesta lei
serão rea]ústãdos, a partir de abril de 1991, à exceção do
disposto nos _arts. 20, 21,28, § 59 e- 29, nas mesmas- épocas
e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
ben.e_fíci9s de _prestação continuada da Previdência Social, neste período.
··
Art. 103. O Poder Exec~tivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua publicação.
Art. 104. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 105. Revogam-se as"disfióSiÇ6es-em contrário.

ro
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -O Sr. Josephat
Marinho encarilinhou à Mesa declaração de voto que será
publicada nos termos regimentais.

É a seguinte a declaração de voto encaminhada:
-

'

-

-

DECLARAÇÃO DE VOTO
úéCiarO ·que rrie abstive de votação o_ Pr_oje-io _de _Lej
da Câmara n9 34, de 1991, por haver sido apresentado a d~libe:

-

·Junho de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção II)

ração um tempo que não permitiu, ao mcrios, a leitura do
texto.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991.- Josephat Marinho.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Passa-se à
votação do Requerimento no 373, de 199l,lido no Expediente,
de autoria do Senador D-ivaldo Suruagy.
Em votação o requerimento.
OS Srs:-senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)_
Aprovado.

Aprovado o requerimento, esta Presidência Co_nsultará
a Presidência da Cãnl-a:ra dos Deputados sobre a realização
da sessão.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro} -'= Esgostada
a matéria- constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso,)_ :...._·-sr. __ P_residente, Srs. Senadores 1 -~1._!1
quinze de maio último, os católicos comemoraram _o centenário da publicação da Encíclica Rerum Novarum, de Leão
XIII, Papa que governou a Igreja de 1878 a 1903.
Esse Encíclica foi, sem a menOr- dúvida, o marco ·que
inaugurou a longa história do posicional!lcnto t;_lª'__lgreja Católica em relação à problemática social, particularinen_te_ no que
diz respeito à problemática questão capital/trabalho.
Foi tãó oportuno- o Papa Leão XIII na caracterização
dos conflitos do seu tempo e na abertura de perspectivas para
o equacionamento dos entraves sociais, políticos e económicas
então vivenciados na Europa, que, pcriodii::am-e:õ."fe-; a mesma
Igreja publica novo documento em .comemoração à Re-:um
Novarum. Assim aconteceu com ·a Quadragésimo Anno, de
Pio XI, escrita eril 19_31, pira comemorai" --c,- Cjiiãdragésimo
aniVersário da Rerum Novarum, a Mater et Magistra, de João
XXIII, de 1961, para o septuagésimo aniversário. A Populorum Progressio, de Paulo VI, de 1967, para o septuagésimo
sexto ano. Vêm, em seguida, a Laborem Exercens, de 1981,
Sollicitudo Rei Socialis, de 1987, e, recentemente, a Centesimus Annus, estas três de João_ Paulo II, respectivamente
para lembrar o nonagésimo, nonagésimo sexto e o centésimo
ano da Rerum Novarum.
A Rerum Novarum é, na verdade, o compêndio original
daquilo que se convencionou -chamar de "doutrina social"
ou também "magistério social" da Igreja. Pio XI, referindo-se
â encíclica, afirmou que essa carta pontifícia -se distingue das
demais "'por ter dado ao gênero humano regras seguríssimas
para a boa solução do espinhoso problema do consórcio humano".
O ponto- de partida da Rerum Novarum, é a constatação
do que estava acontecendo naquele final do século passado,
na Europa.
_
A situação era trágica. A sociedade industrial tiiJ.ha criado
um novo sistema de relações, estabelecendo dois pólOs opostos: patrões e operários. A riqueza estava nas "mãos de um
pequeno número ao lado da indigência da multidão". As condições de trabalho, desumanas. Convocavam-se mulheres e
crianças, estas negociadas c_onio- siinples mercadoria, para trabalharem de catorze__a_ dezoito horas por dia, sob a vigilâricia
severa de capatazes; as mulheres, porque era mais fácil reduzi-las à obediência passiva e porque a elas pagava-se menos.
(Não por nada, a ideologia daquele tempo ensinava que as
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mulheres virtuosas eram mulheres submissas). Os salários,
irrisórios. E não havia mecariisinOS de defesa e de reivindicação de justiça social. Os sindicatos eram violentamente reprimidOs pela polícia. Inexistiam recursos para assistência à
população; e o próprio Estado apoiava uma economia selvagemente competitiva.
Nesse contexto de injustiça, violência e sofrimento, surgia
a 3.1ternativa socialista, fundada no pensameilTõ do- messiânico
Karl -Marx. O ódio e a divisão da sociedade acirravam-se,
alimentando a semente que logo se manifestaria na revolução
social que sacudiu e ensangüentou a Europa e o mundo.
Leão XIII, percebendo a gravidade da Situação, escandalizando a muitos da época, pregou a neC-essidade de medidas
prontas e eficazes, em auxílio das pessoas de classes inferiores,
pois que essas pessoas, em sua grande maioria, se encontravam
em uma situação de mis~_ria e de infortúnio imerecidos_.
Defendeu o direito dos operários de se unirem em associaçóes para apresentarem e lutarem por suas esperanças e concfi.
tou o Estado a intervir no campo social e econômko, para
proteger e salvaguardar os direitos dos mais humildes.
_ Insurge-se Leão. XIII CÇ)ntra o sociali_smo que prega o
ódio de classes e nega o legítimo direito de propriedade, mas
submete esta a um destino social; exorta os operários ã fidelidade, à integridade e à honestidade total; prega a necessidade
do salário justo: admoesta os· ricos para que vefarfi'íiOS tlp-erários pessoas humanas, nãO máquinas; cOnvoca-os para o aperfeíçoamento pessoal e ó proveito do próximo, tomando-se
ministros da Providê_ncia divina.
E o Estado? Este deve zelar pelo dirCitO dos mais fracos:
"Se a autoridade faltar a isso, viola a estrita justiça qUe quet
que a cada_um seja dado o que lhe é devido".
Sr. Presidente e Srs. Senadores, há cem anos, a Rerum
Novarum provocou celeuma e foi chamada de revolucionária.
Hoje, s_eus princípios são aceitos universalmente, embora em
grande parte não sejam respeitados. Seus ensinamentos mantêm-se integralmente válidos para o mundo inteiro e, afirril.-o,
para o Brasil em particular, pois é necessário retomar o desenvolvimento econômico, porém, com critérios de justiça pata
com os t_rabalhadores, cujo labor "é a fonte única de onde
procede a riqueza das nações".
Em to de maio do corrente ano, João Paulo II, para
comemorar o centenário da encíclica de Leão XIII, publicou
a Centesimus Annus, a oitava de seu pontificado.
É a primeira após a derrocada do regime socialista dos
países do Leste europeu, atribuída pelo Papa à violação do
direito dos trabalhadores, à ineficácia do sistema econômico
e, acim-a de tudo, ao vazio espiriiúal criado pelO ateísmo.
. Aos marxistas e_ aos que buscam uma "'nov_a teoria da
libertação", a Igreja oferece sua doutrina sociafe sua teologia
da libertação, libertação integral.. na expressão _da encíclica,
pois o ser humano não é simplesmente máquina feita para
o consumo, mas criatura de Deus, vocacionado para o trabalho
tranSformador do m_undo, mas com direito ip.ªli~ná_yel à saúde,
à educação, ao lazer, à utili_za.~o _sób.ria dos bens da terra;
homem pecador, mas -coniprOmissado com um destino- sobrenaturaL Po_rtanto, a libertação não pode limitar-se aos aspectos
políticos e econômicos, mas também deve ser libertação da
escravidão interior e da visão estritamente materialist~ d~
vida.
''A piopriedade privada", declara a Cent_esimus Annus,
"é uma ampliação da liberdade humana, porém não é um
direito absoluto". "A Igreja está a favor do livre mercado
e de uri:ta sociedade Çaseada no trabalho livre, na empreSa
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No "centenário ano" da Rerum Novarum permanece noe na participação, assim como na democracia corno sistema
político". ••E necessário que as nações mais fortes s~ibam
vo c mais complexo ainda o desafio de respeitar e proinoVcr
a dignidade das nações e da pessoa humana.
oferecer às mais fracas oportünidades de inserção na vida
internacional". E assevera que "não é líCito exigir o pagafnetitoEra o que tinha a dizer! (Muito bem!)
da dívida externa, quando isso comportar opções políticas
tais que levariam à fome e ao desespero popUlações inteiras"'.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a_
A Centesimus Annus não esquece também a ecologia,
palavra
ao nobre Senador Márcio_Lacerda.
quando aponta como grave erro antropológico do momento
O-SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB - MT. Pronuncia
a auto-suficiência do homem que age sobre a natureza sem
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. ~e_nadores, a priva.::.
analisar as conseqüências.
tização das empresas estatais é, sem dúvida, um dos grandes
Essa carta de João Paulo II foi saudada por alguns como
temas que continuarão a dominar nosso cenário político nos
panegírico em favor do capitalismo. Nada mai~ c_quiVocado,
próximos anos, pois o processo de deSeStatitaÇão do Estado_
Sr. Presidente e Srs. Senadores. Diz o Papa: ~·se por capiübrasileiro parece irreversível e de concretização iminente. Colismo se entende um sistema que reconhece Q papel fundamo sabemos, há vinte e duas empresas recomendadas ao Presí~ mental e positiVo- da empresa, do mercado, da propriedade
dente da Rcpúhlica para privatizaçãO, das- c:}üã.ís dCZoito já ·
privada e da conseqüente responsabilidade para com os meios
estão em fase adiantada de avaliação. A Usíminas- empresa
de produção, da livre criatividade_humana no setor da econolucrativa do setor siderúrgico, responsável por 40 por cento
mia, a resposta é certamente positiva. Se por capitalismo se
da produção nacional de aço - foi a escolhida para ser a
entende um sistema no qual a liberdade, no âmbito econôprimeira a pilssar para as mãos da iniciativa priVada e deverá
rnico, não está enquadrada em um sólido contexto jurídico
te-r -seu leilão inicial em 24 de setembro, com todo o processo
que a ponha a serviço da liberdade humana integral c a consiconcluído ãté 28 de outubro Oeste ano. -dere como uma particular dimensão da mesma, cujo centro
J?omina!Jte em diversos países da Europa Ocidental, a
é ético e religioso, a resposta é absolutamente negativa". E
p~ivatização insere-se dentrO de ~ma concepção polítiCa qU-e
aponta o Papa os principais problemas do capitalismo atual:
propõe a redução dO úünãriho--do Estado e é, sem dúvida,
o consumismo, a droga, a pornografia, os problemas ecolóum assunto -extremamente pofêmico, que- Vem ·enfrentando
gicos, entre outros, para os quais lembra que a solução está
resistência até- dentro do próprio Governo brasileiro. Pretenna obra educativa e cultural e na protcção do ambiente moral.
de-se implantar no País um programa que implica a transfeA queda do comunismo dp__I..cste não pode ser vista_como
rência de bilhões de dólares para as mãos da iniciativ-a p·riva:da,
triunfO do capitalismo, pois o capitalismo não pode ser consicom a mudança de propriedade de algumas das maiores emderado o regulador supremo da vida do homem, porque "o
presas do mundo em suas categorias.
homem tem valores que superam todos os sistemas", afirinou
Como bem assinalou o cientista político Márcio Moreira
o Pontífice em audiência na semana anterior ·ao lançamento
Alves, cm artigo sobre o assunto publicado no Jornal do Brasil,
da encíclica. O sistema comU.fiista ... desapárCCCU, mas os proo tema é "dinamite ideológica que acende as pafxões dé uma
blemas e as situações de injustiça e de sOfrimento humano,
geração de patriotas nacionalistas, responsáveis pOr ter oBranos quais tal sistema encontrava sua justificativa, continuam
sil o mais complexo aparelho de Estado do Terceito Mundo".
existindo".
Apesar de o Dr. Eduardo Modiano, presidente da ComisA propósito, vale lembrar que o mundo gasta, a cada
são Diretora do Programa Nacional de Desestatização, refutar
minuto, 1,8 bilhão de dólares em armamentos; a cada hora,
a idéia, sou dos que crêem que o Presidente Fernando Collor,
1.500 crianças _morrem de fome, ou de doenças provocadas
ao dar prioridade à privatização e-m seu GovernQ, fez uma
pela fome; a cada dia, extingue-se uma espéCie de animal
opção ideológica. O grande problema é que essa opção implica
ou de planta; em cada mês, o sistema econômico mundial
o envolvimento de bilhões de dólares, de somas astron_ómicas
acrescenta 7,5 bilhões de dólares à dívida dos países do Ter- de dinheiro público que foram investidas pelo Estado para
ceiro Mundo; e a cada ano, é dizimada uma área florestal
construir, durante longos anos, um enorme patrimôni9 quecorrespondente a três quartos da Coréía.
pertence ao povo brasileiro.
___ É inegável que muitas das empresas que o País hoje possui
Em relação a essa catastrófica realidade, tqdo~ ~Ç>mos
são deficitárias. Entretanto, Sr. Presiçiente, não devemos nos.
responsáveis, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Na linha da
Centesimus Annus, outras são a_s questões sobre as quais deveesquecer de que o próprio Estado foi o maior responsável
ríamos refletir e não "discutir sobre qual ideologia é- melhor.
por isso. O Governo brasileiro, ao manter sob rígido controle
as tarifas e os preços de suas empresas, fez com que muitas
Não seria, por exemplo, de questionar se o modelo de sacie.:
dade capitalista moderna é o mais adequado? Quem ê o _re_s- -- delas -impossibilitadas de cobrar preços compatíveis com
os do mercado interriacional, impedidas de ser competitivas
ponsável pela evidente ameaça de aniquilamento da humanie gerar lucro- chegassem à dramática situação em que atualdade e do mundo? Que responsabilidade temos nós pelos
mente se _encontram.
tufões de Bangladesh, pela morte de milhares de curdos no
. Os benefícios_ da privatização têm ·Sido freqüentemente
Iraque, pela cólera na América Latina e pela dizimação dos
índios no Brasil? O direito â Jivr_e empresa, pode estar acima
superestimados. É preciso que fique bem claro que a privati~
ou ã revelia do direito à Viâa-. -decente e digna, aqui e alhures?
zação não aumenta os recursos disponíveis para investimentos
Não há como negar que a responsabilidade é de todos,
nos setores de infra-estrutura, atualmente tão car_e_otes de verpessoas e governos, Sr. Presidente e Srs. Se11a~ores.
b~~--em. nos_sQ País. O programa de privatização, portanto,
A preocupação social da Igreja, mãe e-mestra- Mater não poderá viabilizar um-aumento dé g-astos do Governo Fedeet Magister- desde a Rerum Novarum, passando pelas numeral Pela lei, os reCursos oiiundos da alienação de ações, quotas
rosas outras encíclicas ãs quais já fiz referência, concita-nos "áü-oe-ns âe sociedades incluídas no Programa Nacional de
Desestatização deverão ser utilizados para a redução da dívida
a refletir e agir.
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pública federal, como determina o § 3'·' do art. 39 do decreto
n' 99.463.

Há muitas controvérsias sobre a redução do déficit público, Srs. Senadores. Alguns especialistas conSíd.eram que é
fictícia a afirmação de que a venda das empresas públicas
resultará na redução desse déficit. Consideram_ eles que a
venda de ati vos públicos é umã. forma de finandc;t.r "O déficit
e não de reduzi-lo, pois vendendo empresas lucrativas, como
a Usiminas, o Governo abre mão do lucro futuro, e~ v~ndendo
empresas deficitárias, o Governo dificilmente obterá lucro
com a transação.
"
Eu, particularmente, não sou radicalmente contra a privatização das empresas estatais. Acredito mesmo que algumas
empresas podem e devem ser privatizadas. Minha gran_de
preocupação é a de que sejam atendidos, de forma imperatíva,
alguns pontos considerados básicos por autoridades de países
que já passaram por essa experiência e conhecem, na prática,
os percalços do processo. é preciso evitar, a todo custo, Sr.
Presidente, que a privatização se traduza em transferência
maciça de propriedade que hoje pertence aos brasileiros para
o controle de grupos estraQgeiros. É preciso tarribém garantir
a participação dos trabalh_adores no processo de privatização
das empresas.
Com o intuito detornaiv_iáyel a possibilidade de aquisição
prioritária de ações de empresas estatais a serem_ privatizadas
por seus funcionários, apresentei Um projeto. de lei autorizando a utilização de cruzados no_vos, ora ret1dos no Banco
ce-ntral do Brasil, para a aquisição de ações de empresas
incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
Entendo, Sr. Presidente, que essa medida muito contribuirá para dinamizar o processo- âe privatização do Governo,
pois, ao definir a p·óssibilidade de as entidades fechadas de
previdência privada e as associações de empregados de empresas incluídas no programa do governo partic_iparem desse processo, por intermédio da utilização dos recursos em cruzad~s
novos, o PrOjeto de_Lei por mim apresentado atende a própna
concepção do Programa de democratizar o cap"itã.l por meio
da pulverização das ações junto ao público e aos empregados.
Enquanto se tratar de empresas pertencentes a setores
não estratégicos da economia brasileira, a questão pode ser
apenas polêmica. Entretanto, Srs. Senadores, "existem bens
para os quais se pode sustentar, com razão, que_ devem ser
reservados à coletividade, quando eles vêm confenr um poder
tal que não podem, sem perigo para o bem público, ser deixados entre as mãos de pessoa privada". Essas últimas palavras
que acabei de pronunciar não são minhas. ~oram extraí4as
da encíclica Quadragésimo Ano e transcrítaS pelo escritor e
jornalista Barbosa Lima Sobrinho, em seu a_!:t!go "A impOrtância do setor público".
Com elas concordo inteiramente, Sr. Presidente, Sou fer~
renho defensor do monopolio estatal nos setores"considerados
essenciais. Empresas· -Como a Petrobrás, a Telcbrás, o Banco
do BraSil, a Vale do Rio Doce, precisam-Continua_r na esfera
do Governo Federal. O grande receio que tenho é o de que
a opção ideológica feita pelo Presidente Collorpossa_alcan9ar,
em futuro não muito distante, empresas como essas, consideradas essenciais ou mesmo estratégicas. A sociedade brasileira
precisa estar alerta para detectar quaisquer tentativas que
vis-em atingir e-sSa"S"'"émpresa~~~riunando suas atividades, impedindo seu desenvolvimento e sua lucrativTdade. Há suspeitas
de estar ocorrendo uma mudança de tática, principalmente
no que se refere à Petrobrás. Em vez de atacar frontalmente
o mon-opólio, procura-se questionar se é economicamente in-
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teressante para o Brasil investir tantos recursos para aümcntar
suá capacidade de produção de petróleo.
Em artigo publicado no jornal Tribuna da Imprensa, o
jornalista Hélio Fernandes se mostrou extremamente pre~cu
pado com o fato de que estão contratando empresas multmacionais para fazerem uma auditoria na_ Pctrobrás para verificar
por quanto sai cada barril de petróleo que produzimos ..segundo ele, não é necessário ser um expert em e_conomm para
se deduzir que essa auditoria vai descobrir que produzimos
petróleo caro e concluir que é melhor e mais barato comprar
lá fora do que produzir petróleo aqui, podendo até recomendar a privatização do refino, como antigamente, fato que,
sem dúvida, agradaria e beneficiaria as empresas multina..
cionais do sctor.
_
Evidentemente, não interessará a esses auditores le.var
em consideração que o Brasil gastava somas fabulosas- mais
de 15 bilhões de dólares - com a importação de petróleo
antes que a Petrobrás passasse a produzir 70 por cento do
petróleo que consumimos, reduzindo a cerca de 3 bilhões
de dólares nossos gastos com a importação de óleo bruto
e podendo tornar, até 1994, o País praticamente auto-suficiente no setor.
Não interessa a esses auditores tampouco o fato de que
a questão da auto-suficiência~ n~ p~düç~o de petróleo n.ão
se restringe ao aspecto economtco, msenndo-se em âmbito
muito maior que é o da independência política, o da soberai1ia
do País, pois, nos dias de hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
é inegável que o desenvolvimento c a própria segurança do
Brasil dependem, em grande parte, da disponibili_dade q?_c
tivermos de petróleo. Em condições diferentes das _atums,
o recente conflito no Oriente Médio teria acarretado_ sérios
transtornos ao País.
Por motivos como os acima mencionados é que a sociedade civil organizada não pode ficar ã margem dos acon_tecimentos. O povo brasileiro tem de ter consciência de que essas
empresas s_ão patrimônio seu, duramente co~struíd~ c~m seu
suor e seu trabalho e não podem, por sua 1mportancta, ser
entregues à iniciativa privada.
Gosiaria de colocar-me à disposição dos funcionários- nãó
só da Petrobrás, mas do Banco do_ Brasil, da Telebrás, da
Vale do Rio Doce, e de outras empresas públícas de setores
essenciais da economia brasileira para denunciar, aqui, na
tribuna do Senado Federal, todas as tentativas que puderem
ser detectadas no sentido de prejudicar o bom desempenho
dos setores onde a presença e o c_ontrole do Estado são essenciais. Todos juntos, devemos lutar para que essas_ empresas
sejam preservadas e para que a gestão d~ coisa públi~ t~nha
como objetivo a construção de um Brasil melhor, mats mdependente e mais soberano.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia oseguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo
hoje a tribuna desta Casa, para manifestar a minha grande
preoCupação em relação ao futuro do Brasil e da América
Latina. As análises de conjuntura c os dados estatísticos forne~
cidos pelos organismos internacionais, pelos próprios órgãos
do Governo, pelos técnicos e pela imprensa em geral, não
são nada animadores. Depois de_ um lo~go período histórico
dominado por ditaduras militares sangrentas, O Contin·e-rite
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latino-americano deu um basta a esses regimes, mas iniciou
a construção da democracia mergulhando profundamente numa grande crise económiCa cfue~- ein quase todos os lugares,

realizar pata poder apagar a vergonhe?sa__situação de miséria
que o caracteriza.
No Nord_este brasileiro, pof exemplo, a m"iséria tem escala
se transformou em recessão. O nosso País é o maior- exemplo. mon,umental ç se compara tranqüílamente aos níveis existentes
SegUndo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e na Asia, na Africa e no resto da América Latina. Na região
Estatística (IBGE), o Estado de São Paulo já apresenta 1,2 da c.ana-de-açúcar e no Polígono das Secas é onde se _concentra
milhão de desempregados. Fala-se em 30. milhões de __ analfa- um quarto da população do BrasiL Os habitantes dessas rebetos no Brasil, o que é uma cifra assustadora, mas duvido giÕ~s tênl _U_~~:e-x}Jectati\la de vida um terço inferior aos· habique existam apenas 30_ rriilhões de analfabetos. Fala-se que tantes de outras regiões q.o País: Subnutrição, analfabe-tisino,
o Nordeste sozinho concentra 36% de ile_trados, que é o maior violência"; -doença e opressão são, juntos, os ingredientes que
const_it.uem o o~ganismo-social. Ao l;;tdo dessa miséria gritante,
índice nacional. De um total de 13.162.616 crianças com idade
variando de 4 a 14 anos, que deveriam freqü"eiltat esCOlas encontra~se uma riqueza ~spalhafatosa, e~_erclda por -alguns
de primeiro grau, apenas -9.284.203 estãO matriCuladas nos poderosos exploradores, descendentes dos antigos "coronéis"
112.585 estabelecimentos de ensino construídos pelo Gover- e dos "baronatos" coloniais do sécu_lo XVII. É justamente
no. Isso significa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que é preciso nesses dois extremos, de um lado os destituídos da sorte,
agir com mais atenção e com mais responsabilidade em relação que perambulam pelas ruas e pelos campos, que esmolãm,
à política educacional. Até hoje, parece clflTO que todos os vivem debaixo das pontes, dos_ viadutos, se alimentam da
planos foram mal estruturados, e os recursos públicos aplica- sobra social, formam as favelas das grandes cidades, a-sSaltam,
dos erradamente. Para se ter uma idéia da desestruturação ma_tarn e morr~m e, do outro lado, os poderosos qUe manipudo sistema educacional, vale ressaltar que 80% das escolas lam o dinheiro e o poder' é nesses dois extremos, que eric(mIiósso País é, inqüestionarurais nordestinas funcionam nas reSidências -dos professores, tramos a essência do BrasiL
de maneira totalmente improvisada. ComO não constam das velmente, desde os primórdios, 'desde 1500, uma sociedad_e
planilhas de controle das Secretarias de Educação, na maioria construída sob· a égide do autoritarismo Tnterno e da dependas vezes, essas escolas domésticas não reCebem auxílío"gover- dência internacional. Por que não perguntamos às elites dominamental, como livros, merenda ou cadernos. Na área urbana, nantes o que elas fizeram nesses-491 anos de nossa formação
lançado com grande estardalhaço, inicia:.se o programa de histórica? Será que elas não ~e ·envergonham de terem sido
educação nacional básica do Governo, que pretende conStruir, üiná das grandes responsáveis pelo quadro de miséria crônicã.
até o final do período Collor, cinco mil Centros Integrados existente? Será que elas não se envergonhariam de encarar,
de Atendimento à Criança (CIAC), inspirados nos famosos frente à frente, aqueles que sonhavam um dia em unir o nos-so
CIEP do GOvernador Brizola. É um projeto interessante, povo para podermos conquistar uma pOsição digna, sermos
uma força- real, nos desenvolvermos e ocupar um lugar deporém ambicioso, e, sobretudo, passível de grandes desvios.
Até hoje, nenhum cidadão brasileiro tem rf::alro_ente conheci- cente no rilurido? Luto firmemente, Sr~ PreSidente, Srs. Senamento dos locais onde serão construídos esses CIAC. Sãbe-se d~:iie~1- pafa qUe um e!lc_orit'ro _cômó ~ste se realize no mái-s
apenas que o Governo aiiunciou a cü"nstrução do primeiro, breve espaço de tempo. Seriã.,' riá reãlidade, o 1-ecomeço de
aqui no Distrito Federal, mais precisamente na Vila Paranoá. tudq,uma nova história que seria eSciinf. Só assim seria possíOs outros, se é que estão mesmo construídoS, preCisam escapar vel sair da vergonha, do tempo de vergonha que somos forçado jogo das influências-Políticas, sempre nociv-as -aos verda- dos a enca~ar e do tempo que perdemos nesses quase cinco
deiros interesses da sociedade. Vamos esperar que os CIAC S~Ç_':J]gs_de exploração, opressão, dependência, cOrrupção e
não sigam os mesmos caminhos das escolas nordestinas cons- desgoverno.
_Será que est~mos re·aime:n.te ·desúnados ·à- cOnViVer com
truídas com o dinheiro do Banco Mundial. Essas escolas, em
sua maioria, estão praticamente abandonadas ou destruídas,_ a rnisér~a;·a ver a maiodã_ do nO~.so.-poVO"pãssa(fÇnfle-, ilãOForam construídas· através de favorecimentO político e em ter remédios nos hospitais, não" ter -emprego, -ganhar salários
áreas de migração ou de pouca clientela.
baixos, não saber ler nem escrever o seu eternamente pobre?
É triste constatar que, nos últimos sete anos, a pobreza Acreçlito que 11êlo est'!mos conq.enad(,)S !!em el~i~<>_s pelo desdo Pafs quase duplicou, conforme dados do Banco Intem.a.- tin9 _para- _conviver eternamente cOm o subdesenvolvimento. __
___ Nesses quase cinco séculos de_nossa história,-·em fUnÇão
cional de Reconstrução e. Desenvolvimento. Além disso, o
BlRD informa que o Brasil se mantém, há quase 20 anos, da divisão internacional do trabalho e, conseqüentemente,
entre os povos em desenvolvimento, com a maior desigualdade dos nos.sosJaços internacionais de dependência, nós nos tornana distribuição da renda. Se, realmente, nós tivéssemos um mps um importante fornecedor de ouro, prata, madeiras noGoverno com pulso para governar, para exercer plenamente bres, mettiis preciosos de vários tipos e matérias-primas semisuas verdadeiras funções, para atacar com força e determi- elaboradas, para os centros econômicos dinâmicos da_ econonação os problemas crônicos que afetam a educação e a saúde, mia inundial. Re_centemente, nós nos tornamos, também, um
garantindo_-as a quem não dispõe de meios para pagar, nós importante expo.rtador de capitais líquidos. NóS, brasileiros,
conseguiríamos mudar metade da face do País. A outra meta- com o sangue e o suor dos índios, dos_ negros escravos e
de, seria a garantia da segurança pública, exigência funda- dos mestiçOs, financiamos, ao longO de toda a nossa h_istófia,·
mental dos cidadãos atemorizados diante de tanta violência, o desenvolvimento económico e social_ dos países hoje induso estabelecimento da cidadania com o fim da impunidade, trializados, enquanto mergulhávamos cada vez mais na miséa implantação da moralidade nacional, a fiScalização da ativi- ria, no" atraso e na_ exploração. Trocamos maté~i_as_-primas
dade econômica e uma política de combate â inflação sem ou produtos de tecnologia intermediária, pár equipamentos
recessão e sem penalizar, como vem acontecendo, a grande sofisticados e tecnologias de ponta. Sempre, e cada Vez mais,
maioria dos assalariados. No plano externo, não se poderia nos pagam mais barato, e sempre, e cada vez mais, são mais
jamais permitir a maciça exportação de capitais- líquidos em ricos e sempre, e cada vez mais, nós ficamos mais pobres.
prejuízo do_s programas sociais imensos que o País precisa Assim, nã9 seria nada curioso_ s_e perguntássemos que mão
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diviJudraçOu est:i lei. Verdadeiramente, atravessarJlos.o pior
momento da crise económica e da recessão. Nunca os nossos

produtos de exportação sofreram tanto boicote nos mercados
desenvolvidos, e cada vez mais valem menos. os-paisésTndustria:is pro-duzem trigo, milho, soja, açúcar, _suc~S,. subsidiam
esses produtos e exportam para competir com os nossos.
A realidade tem sido muito desvantajosa- para o nosso
Ela é inegavelmente uma das caus·a_s importantes do

País:~

nosso atraso e do nosso subdesenvolvimento. Para enfrentarmos essas difiCuldades, nunca poderemOs esquecer qu-e
existe um inundo imensamente ricO, desenvolvido econômica,
industrial, tecnológica e cientificamente e qut:. ri_o_Tjl-esinc) pia~
neta, e em sua própria vizínhança, existe outro- mu·n-do ~que
é exatamente o oposto, onde vivem hoje mais e 70% da população mundial, e onde viverão, ao final deste s,éculo_, noS: próximos 9 anos~ mais de 80%, porque as nossas populações crescem a uma taxa anual de 2 a 3 por cento.
Segundo o Banco Mundial, em 1960, 36 milhões de brasileiros, ou 50% da população, viviam abaixo de uma linha
de p~Jbreza teórica- Em 1980, o número tinha sido reduzido
para 25 milhões, o que representava somente 21% do toU_il
da população. Portanto, durante 15 anos de espetacular cres.cimento económico, mesmo durante o tempo da ditadura militar, em meio à corrupção e outros abusos, e ao controle total
da informação, conseguimos diminuir nossa mis,éfiáéln termos
absolutos. Todavia, a partir de 1980, todo o progresso realizado foi apagado e os indicadores .soc;iais passaram outra vez
a apresentar uma imagem vergonhosa. Em 1987, o número
de pobres tinha voltado à casa Qos 33. milhõ~_s, que correspondiam a 25% da população total. Assim, as conseqüências sociais "têm sido tenebrosas a cada ano. Em termos de-mortalidade infail.til, por exemplo, estamos clasSifíCaclos e i-TI 6_2'.> lugar
no mundo, bem próximo de El Salvador e de outros países
sem nenhuma expressão. co·m relação à educação, 76% dos
eleitores votantes na ú,ltima eleição presidencial não tinham
mais que O curso pririlái'ió, e- a maioria deles nem isso, Além
disso, avalia-se que 45 milhões de brasileiros com mais de
15 anos e-stão fora _do mercado de trabalho._ In_criyelmf;nte,
apesar da hiperinflaçá:o, das políticas pei'dulái-ia_s, do desemprego-e dos desequilíbrios regionais, a economia co~tinua
funcionando. Dados oficiais divulg~dos recentemente apresentam urna ligeira recuperação industrial.
Na realidade, o nosso grànde problema reside justamente
em como compatibilizar a dinamização da econõmúi_ tõm a
redução das disparidades regionais e da desigualdade- social.
Até hoje) o Governo não foicãpaz9e pav_ip1entareste caminho
e de torná-lo viável. As ações governamentais têm sido tímidas, populistas, pouco objetfv-as e·permeatíaS pôr ziquezagues.
O Plano Collor I, que visava acabar de vez com a jn_flação,
colocando-a num patamar entre 2% e 3% ào-mês,-só consegiu
congelar cerca de 80 bilhões de dólares da ofert-ª_em din.heiro,
ao mesmo tempo em que Se tfansforniàva em um verdadeiro
fiasco, com a inflação outra vez fora de c;o_ntrql~ e com. a
equipe eConómica da Ministra Zélia Cardoso_ c_ai!i"do em desgraça e sendo forçada e deixar o G_Overno:· A~ política governamental é hoje claramente recessiva, diminUindo os salári9s
reais, a produção industrial e os gastos do Governo;· para
temporariámente estabilizar a inflação af p"ela casa dos 8%
a 10% ao mês.
_
A queda do Produto Interno Bruto .nos últimos 12 meses,
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e EStatística
(IBGE) constitui unia grande preocupação e mostra õ.quant()
a _economia brasileira está desestrutJJrada. No_ último tri~esfre

Domingo 30 4133

de 1990, o PIB apresentou também uma queda recorde de
4,62 por cento. Em comparação com o último trimestre do
ano passado, o PIB do primeiro trimestre de 1991 caiu 4,04
por cento e, em relação ao mesmo período de 1990, diminuiu
7,61 por cento. Vale ressaltar que, até hoje, jamais se registrou
retrocesso tão grande nos valores económicos produzidos.
Sem -sombra de dúvidas, encaramos uma situação de difíceis
implicações políticas c sociais. O Brasil precisa crescer a taxas
de pelo menos 3% ao ano para ter capacidade de absorver
cerca de 2,5 milhõt:s de trabalhadores que a cada ano pleiteiam
um lugar no mercfidO de trabalho. A perda do ritmo económico significa claramente estagnação, defasagem tecnológica,
ãumerito do desemprego, da miséria, da violência e da queda
de nossa colocação entre as economias l!i.undiais. O declínio
de 6.-87"% Tio PIB, significa, em te_rmos absolutos, que perde~
mos, nos últimos 12 meses, nada menos do que 26 bilhões
de dólares-. O resultado desse empobrecimento é o aumento
do desemprego, o declínio da rend.a média e a falta de recursos
para investir em programas sociais inadiáveis e em infra-es:trutura básica. Para se ter uma .ídéia do _estado em qu_e se
encontra um setor vital de nossa economia que são as estradas.
Por onde circula parte importante de nossa produção, 15 mil
km estão quase destruídos. Em virtud.e da precariedade das
roddovias, mais de 1 bilhão de dólares são gastos de combustíVeralém dO necessário, sem falar na deterioriação dos veículos, nos enormes· Prejuízos com as _cargas, no aumento de
aCídeiltes e na grande_ quantidade de perdas em vidas humanas.
Nessas estradas, os veículos consomem 30% a mais de combustível, os preços dos alimen~os transportados são majorados
em 6% devido o tempo de viagem e_ cerca de 50% dos.acidentes
são provocados pelas péssimas condições em que se encontram.
Nossa crise é unicamente de crescimento e de moralidade.
O País precisa crescer, dísfn'bliir melhor ã riqUeza, ampliar
de maneira disciplinada os espaços económicos e se -dispor
à combater realmente a corrupção e a melhorar os indicadores
sociais. O IBGE divulgou, há alguns dias, que apenas 1,15%
dos municípios brasileiros têm estação de água e esgoto. Na
Região-Norte, por exemplo, por onde se expande a cólera,
dos 298 municípios, não mais do que sete dispõem de algum
tratamento de esgoto.
Segundo o R_el_atório das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Humano de 1991, divulgado há poucos dias, na
parte r"ererente ao ''Índice de Desenvolvimento Humano.,,
ocupamos a ridícula posição de sexagésimo lugar, computando-se países industrializados e países em vias de desenvolvimento. Se observa_rmos a nossa posição somente entre os
países do Terceiro' Mundo, vamos encontrá-lo na incómoda
posição de vigésimO-quinto colOcado. Muito na frente do B~:asil
estão o Panamá, ~República Domlnicãna, o Mé~icq, a Venezuela, a Argentin-a, Cosia Rica, Trinidad y Tobago, o Chile
e o Uruguay, queo ocupa o quinto ll!gar entre os subdesenvolvidos, e o trigésimo citamo lugar. se incluírmos· todos os
países considerados desenvolvidos pelas Nações Unidas. Vale
ressaltar que, no conceito da ONU, o "lndice de D_esenvolvimento Humano" compreende, além da capacidade económica, trêS componentes fundamentais: a esperançã -de vida,
os níveis de alfabetização e os níveic; de vida decente. Como
vimOs, mesmo no Contexto da América Latína, nossa posição
é Siin"plesmente vergonhosa.
Na opinião da ONU, para que o Estado possa desempenhar um melhor papel produtivo, ele deveria:
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1. Disciplinar o funcionamento adequado dos mercados, procurando proteger a pequena empresa, livrando-as das
cargas tributárias excessivas para permitirá seu cOrretO fú.ncib~
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com programas sofisticados que influ-enciam muito pouco na
superação do precário quadro da saúde em nível nacionaL
No que se refere à educação, a prioridade deveria_ ser

namento;
um sistema bem organizado de escolaridade básica. Um pro2. Corrigir os defeitos de economja, restringindo ati vi- jeto nacional de educação básica deveria_ com_eçar pela recupedades poluidoras do meio ambiente, cOntrolando a especu- ração do que já existe, através de soluções simples e alternalação financeira, o consumo de produtos nocivos .• à saúde, tivas. Em tempo de recessão económica, de poupança interna
como cigarros, por exemplo, estabelecer um controle Ijgoroso niais minguada do que nunca, de contenção de gastos públicos
às drogas, ao consumo perdulário de combustíveis e ao desperw e em face de .outros proble:mas sociais enomies que exigem
dício "ini.ítil. Em contrapartida, o Estado passaria a subsidiar rápida solução, o Governo deveria ter tido mais responsaw
ativ"iâades .sociais estratégicas como pocexe·mplo, os transw bilidade quando anunciou, com grande repercussão através
portes públicos, e maximizar os seus investimentos nas áreas dos meios de comunicação, o seu projeto nacional de "Centros
de educação básica e saúde preventiva.
Integrados de Atendimento à Criança (CIAC)": Não resta
3. Manter, de maneira eficierite, uma. infraweStrufura dúvida de que as escolas integradas funcioriairi_~·--õ._projeto
física, procurando recuperar as estradas esburacadas e destruí- é _bom, mas o seu custo final é elevado, o cumprimento do
das, as vias férreas precárias, os portos, as estações de geração projeto é de·morado e exige até a constru.ção de..fábricas de
.
ma. te riaiS·. A degradação de todo o sistema educacionai brasi..
de energia e telecomunic~l.Ç"Ões.
w
leíro é tamanha, que as soluções para" o ·problema têm que
4. Mobilizar e utilizar o potencial produtivo e criativo ser rápidas e, sobretudo, baratas. Por isso, ao invés de pretendes indivíduos. e colocar o~· benefícios da seguridade social der construir, em apenas quatro anos; cinco. .mil CIACs pelo
devidamente saneada, ao alcance dos que não têm condíções País, não se sabe com que dinheiro, o Governo deveria partir
materiais de ·sustento próprio, especialmente, os desempre- imediantamente para recuperar o parque escolar que está em
gados, as pessoas de terceira idade, os inv.á_lidos e os.in..capa:- .. grande parte destruído, elevar o nível do ensino básico ati"avés
citados.
de éur.sos..de treinp.mento e atu.1;1.li.zação dos professores, pagar
O Relatório das Nações Unidas chama a atenção para salários decentes para incentivar o exercício do magistériO·,
o fato de que a forma mais· rápida e menos onerosa ·que· o aumentar o n"úmero de vagas através da c~mstrução de novas
Estado encontraria para melhorar as condições de saúde das salas de_ aula, fechar as escolas improdutivas, garantir a merenpopulações carentes seria através da medicina preventiVa".. Sal- da escolar e a distribuição de material de ensino aos alunos
var uma vida através da medicina preventiva custa ·entre carentes e aumentar as verbas destinadas ao ensino básico_,
US$100 e US$ 600, a<J passo que, pela medicina êU.iãfiva, Essas. são as premissas elementares para a reCuperação do
os custos oscilam entre. US$ 500 e US$ 5_000. Esta dilerença ensino público de base e para se combater eficazrileiitf.-i-ó
de custos justifica-se piindp3lrnente porque se gasta cerca analfabetismo e a enorme evasão escólar.
de US$ 500 para se formar um profissional de saúde de nível
A inseição 4o Brasil no bloco dos países do primeiro
médio, ao passo que para se formar uncmédico, gastawse mundo não se fará apenas com "discursos ou cOm ded.araçõ~s
perto de 60 mil.dólares. Infelizmente, a maioria dos pafses de intenção. O caminho que precisamos trilhar, até chegarmos
em vias de desenvolvimento investem um alto percentual dos a esta passagem, é longo e tortuoso. O tamanho de nossas
s.eus recursos para a área. de saúde, em bqspitais, em e"quipaw desigualdades, a falta de credibilidade interna e externa de
mentes sofisticados e na manutenção destes. Segundo as Na- nossas elites dirigentes e da classe política como um todo,
ções Unidas, os países que privilegiam esse tipo· de política o clientelismo e demagogía que coTitinu.am defíriíndo o· exer.:.
de saúde, em detrimento do desenvolvimento da medicina cfcio da vida política, a constante incompetência de nossas
_preventiva- e o Brasil é um caso- apresentam altas taxa_s sucessivas equipes económicas~ ·que· Côntiriuâ"riffa.i.erido do
de mortaliqade infantil. Há poucos dias o Ministério da Saúde País um permanente laboratório _de erros, a cori""upçãó desenreconheceu publicamente que possuímos uma legião de. 6 m.iw freada, a violência urbana incontrOlável e a falta de seriedade
lhões de crianças desnutrid.as. Segundo o Ministro Alceni que caracteriza a vida cotidiana, formam nosso trágico retrato.
Guerra, a d~snutrição é a causa primáiía de mais de 50 por Como escreveu o jornalista Mino Carta, eln urit de seus ·artigos
cento .da mortalidade infantil. "0 Brasil registra, por ano, no Jornal do Brasil: "Somos, sobretudo, uma Naç·ão de torce220 mil óbitos de crianças de zero a CinCO anos, e·a·ctesnutrição dores, e o mundo ..é o nosso palco." A Nação inteira torce
quase sempre está associada a uma outra. doença. A_ queda pelo futebol, torce pela Fórmula 1, torce peJa novela das
da mortalidade infantil só .s~rá possível através da cobertura 8:00, torce pelo carnaval e procura sempre no Sobrenatural
vacinai elevada, da suplementação alimentar e do estímulo a busca da felicidade. O Brasil não tem liderança e, por isso,
à amamentação materna e ao _combate às doenças diarréicas·." não tem projeto nacional. A última liderança re.almente popuw
(Depoimento do Ministro Alceni Guerra na CPI da fome lar e com um projeto nacional foi Juscelino e seu-Plano de
da Câmara dos Deputados em llw6-91). Nossa taxa de morta- Metas. Depois dele, vieram Jânio e Taricredo. Os dois não
lidade infantíl é de 64 óbitos por 1.000. ·Na realidade, uma eram bem lideranças, e, sim, esperanças. Sem projeto naciow
das ·causas importantes da alta taxa de mortalidade infantil nal, sem liderança e sem moralização da vid.a política, econôé a falta de programas de educação para a saúde, No ano mica e social, o Brasil continuará alimentando o seu velho
passado, apenas 1 milhão de dólares foram gastos para este sOnho de ser o País do futuro. Enquanto esse futuro não
fim, o que se pode considerar como quantia irrisória, dadas chega, continuamos atolados. no_ Terceiro Mundo. A Itália
as ·dimensões do Brasil, e com uma população de 150 m"ilhões deu o seu grande salto nos anos 70, a Espanha nos anos
de habitantes. O GovernO já fala em aUmentar e·ss:esinvestiw 80, e até ó retardado Portugal, que passou séculos mergulhado
mentos para 10 milhões de dólares, o que significara,-ãiilda, na·nu:diocridade, conseguiu encontrar o seu caminho. Não
uma quantia insignificante. O investiiriénto em·s~fútie prevenw _foi por acaso que o irreverente e preconceituodo_Lord Tyrawtiva deveria ser a meta do governo, e nãO os-gãstos imeilsos ley, enviado de sua ~age_stade Britâníca a Lisboa nos primei-
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ros anos do século XVIII, disse com sarcasmo, do alto do
seu orgulho anglo-saxónico: ··o que se pode esperar de uma
nação onde a metade da população vive esperando pelo Messias, e a outra meta:de por D. Sebastião?". QUase três séculos
depois das afirmações pouco elogiosas feitas pO-r- Lord TyrawIey, o povo português cansou de esperar pelo Messias e colocou o pafs nos trilhos do século XXI. Cabe agora ao nosso
país, ainda ferido com o comentário-feito pelo Gal. De Gaulle
nos idos dos- anos 60 --"O Brasíl não é um país sério",
lutar para definir o seu destino. Todavia, s6 setá posSível
atravessar o subdesenvolvimento, através de um grande acordo nacional estabelecido em bases sérias e COnfiáveis entre
os políticosf"los empresários e os trabalhadores. Fala~se a toda
hora em "pacto nacional". A expressão já se tornou ã"fé des~
gastada, mas a verdade é que, até agora, cada interlocutor
desse debate s<fvisou -unicamente defender seus próprios inte~
resses. O Governo procura puxar para o seU lado, os e-mpresários procuram aumentar suas possibilidades de lucro, e os
trabalhadores, os_ eternos perdedores, procuram a todo custo
não perder mais do que já perderam. Dessa maneira, real~
mente não existirâ -ãcOido e, assim, não cOnsegUiremOs sais
_da crise e muito menOs do 'atoleiro da História:
-Percebo_ que esta crise está afetando seriamente o processo de construção democrática. Ela tem produzido um rápi~
do desgaste das forças políticas e dos dirigentes políticos, e
o Pais está se tornando cada vez mais difíCil de governar.
As condições impostas internacionalmente, sem dúvida alguma, prognosticam um desastre económiço, ~m desastre político e um desastre social. Sei que muita gente também está
pensando nisso. São pessoas de todas as categorias so_ciais
e das mais diversas ideologias. Existe uma consciência quase
unânime de que não podemos sacrificar mais o nosso desenvol~
vimento e os investimentos que predSamoS-:-re3lizar urgentemente na área social, para pagar a dívida externa. Além disso,
é preciso reagir contra as relações económicas injustras e intoleráveis que nos são impostas pelos países ricos. De uma forma
ou de outra, tudo isso tem que mudar. Como disse anteriormente, nenhum desses problemas se resolverá por obra de
um milagre, nem através de proclamações de idéias ou de
discursos vazios de campanhas eleitorais. Muito obrigado.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
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ele, desaparece a tal comissão - e tudo fica como dantes,
no quaitel d' Abrantes.
CreíO que, coin este preâmbulo, não disse nada de novo,
não surpreendi ninguém-. Trata-se de algo que, insisto, constitui rotina na vida pública brasileira. Trágica rotina - mas
que, pelo fato mesmo de ser rotina, acaba perdendo seu impacto.
Tais círCiinstâil:cias conferem-ao documento que aqui trago - e sobre o qual quero dizer algumas _palavras - um
caráter especialíssimo. Raro mesmO. Trata-si, afinal, de algo
que rompe essa tradição nociva a que me referi - e que
resulta inevitavelmente em impunídade. Refiro-me ao Relatório das Atividades da Comissão Especial de Fiscalização
e Controle da Previdência Social, no período que vai de sua
criação - 3 de abril passado - até o dia 5 de maio.
Essa Comissão, presidida pelo hoje Ministro da Infra-Estrutura João Santana- e que, então, era Secretário de Administração - , foi criada por decreto do Presidente Fernando
Collor. Resultou de denúncias explosivas, proferidas da tribuna da Câmara dos Deputados, e que coincidiam com investigações que estavam sendo feitas pelo Ministé-riO -da Previ-

dência. Na verdade, as denúncias resultaram de vazamento
das investigações que -vinham sendo procedidas pelo_ Ministro
Antônio Magri. E davam conta de irregularidades absurdas,
envolvendo sempre - e invariaVelmente - adulteração ex~
pressiva de valores em pensões e benefícios da Previdência.
Dispenso-me, aqui, de detalhar a natureza dos delitos,
de vez que, como é óbvio, são do conhecimento de todos
nesta Casa. Não vou cansá-los desnecessariamente. Foram
.,.-- e continuam sendo - essas denúncias objeto de interesse
dos meios de comunicação e motivaram mesmo a instalação,
no Congresso, de uma CPI, que tive a honra de integrar.
As conclusões dos trabalhos dessa CPI já foram divulgadas
e .devidamente encaminhadas ao Procurador da República.
Esta Casa cumpriu sua parte-~
-- -- Importa aqui reconhecer - e louvar - comportamento
semelhante por parte do Poder Executivo, através da comissão
que .constituiu. Coube~ lhe a difícil tarefa de atuar simultaneamente em frentes diversas. Além de examinar denúncias, levantar pu~ras e re~acionar infratores - o que, por si' só é
tarefa exaustiva-, coube-lhe a missão (ou, por outra, o desafio) de aperfeiçoar o sistema previdenciário, através de sugesO SR. PRESIDENTE (Dírceu Carneiro) - Concedo a tões de procedimentos que eliminem ou ao menos reduzam
drasticamente as chances de fraude.
palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
_Como _é óbvio_, i~so nãQ -é tarefa para pouco tempo. Mas,
O SR. ODACIR-SOARES (PFL- RO. Pronuncia o se· ao Contráiiõ dos iJ.ó:Ssos usos e costumes, a Comissão -Especial
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, há, na decidiu emitir relatórios parciais de suas atividades. Assim,
vida pública brasileira, um costume - melhor dizendO, um mantém a opinião pública sintonizada no tema e em dia, ciente
mau costume - , cuja vigência todos seguramente reconhe- de, que o Governo não está de braços cruzados. E ainda:
cem, embora nem todos se empenhem em aboli-la. Refiro-me mantém os traudadores inibidos par~ futuros golpes.
a prática de não concluir iniciativas que envolvam investígação
No preâmbulo do relatório, o Ministro João Santana resde irregularidades com a coisa pública e respectiva punição
salta o excelente intercâmbio mantido com o Congresso Naciodos responsáveis.
nal, no curso das investigações. E registra as numerosas proviO ritual é conhecido de todos: diaiúe da denúncia e de · dências tomadas, nas diversas frentes de trabalho, sintetizanseu impacto popular, as autoridades responsáveis apressam-se do-as. Essas providências vão ~esde a identificação de quadria vir a público afirmar que será iinediatamenté àberto ''rigo- lhas de fraudadores até a foiinuiação de medidas preventivas,
roso inquérito, para apuraçã-o
ieS:Poi:tsablil.dades''. E·, na tais como a confecção da nova ''Guia de recolhimentO- d::t
seqüência ritualística, instalam uma comissão e anunéiam pro- Previdência Social.,.
Pela dimensão do tema - e especialmente pela contun~
vidências de ordem operacional e processualística. Já aí COme:.
ça-se a desidratar o tema, e dar-lhe conteúdo técnico, evitan- dência dos números que o ilustram - , peço, desde já,-que
do-se explicitamente a objetivídade. Passam-Se os dias, o tema o relatório da Comissão, que me foi enviado pelo Ministro
p~rde o atrativo e acaba caindo no esquecimento. Junto com
João Santana, conste dos Anais desta Casa. É um do~mento

ae
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eloqüente, que expressa com clareza a natureza e a amplitude.
da tragédia previdenciária nacionaL
__ _ _
_.
Ao mesmo tempo ·em_ que louvo e aplaudo a iniciativa
da Comissão, deixo aqui registrada a minha expect.ativa que, estou certo, é também a desta Casa e çlo povo brasileiro

d) Inquéridos relatados e encaminhados à Justiça Federal
AM 01 BA 43 ES 41 MA 59 MG 06
MS 08 MT 38 PA 02 PB 11 PR 04
RU3 RS 177 SE 03 SC01SP 256 .. -~
_
Total de 688 inquéritos encaminhados à Justiça FederaL
-,de que não será esta uma iniciativa isolada. Aguardamos,' __ Na verdade, a ação da Polícia Federal tem sido particulartodos nós, qu·e os desdobrammentos futuros continuem a nos
mente ativa no que respeita ãs fraudes contra a _Previdência
ser comu_nicados, para que, como agora, sejam desta tribuna
SociaL Os_seguintes números totais, referentes ao ·período
levados ao conhecimento do povo brasileiro.
desde 1'-1-86 até 5-4-91, mostram o trabalho realizado:
Inquéritos Policiais -instaurados .. . . . . .. .... ......... 10.431
Desse modo, estou certO, ganham todos: os que têm a
-~Inquéritos
Policiais encaminhados à Justiça ..... 5.767
missão de panear a Previdência- pois;a:SSI.in~- pasSani a OOntai" -Inquéritos Policiais traniitahdo na Polícia Federal.. 4.664
com a confiança do povo --=--e a vida pública brasileira, que
Pessoas iiÍdiciadas ............................, ........... _10.994
assim liberta·se do terrível estigma da impunidade, a que me
referi rio -início. :Se, por um lado, é elogiável o trabalho feito pela-Polícia
Federal, por ouüo lado é lastimável constatar que tão vultosos
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem!)
números indicam que, realmente, as portas estavam escancaradas às fraudes.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ODACIR
SOARES EM SEU DISCURSO: .
.
COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE DA PREVIDêNIA SOCIAL
DECRETO DE 3 ABRiL DE 1991
.

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
DESDE 3 DE ABRIL ATÉ 5 DE-MÀI.ODE 1991

_ Foram "instaladas Delegacias Especializadas em fraudes
contra a Previdência S_oeial em São Paulo e -no Rio de Janeiro.
Estão sob inspeção ·os-Postos de NOvã Iguaçu, São João
-de Meriti e Duque de Caxias, todos no Estado do Rio de
Janeiro.
A nível de Superintendências e Diretorias Estaduais, os
seguintes números espelham a atuação d_o INSS:

e) Sindicâncias abertas
Este Relatório tem_ o pi"ópósito de registrar as principais
AL 2 CE 1 ES 3 GO 3 MA 3 MG 1
atividades desenvolvidas pela Comissão Especial de Fiscali~
PB 2 PE 1 PI 2 RJ 6 RN 2 RO 1
zação e Controle da P_r~vidência Social durante o mês de
RSTSP 5
abril de 1991. Aborda os pontos principais, sem a preOCU.traçao--Total de 33 Sindicâncias abertàs
de detalhar tudo que se fez.
,
f) Inquérit()S _Administrativos abertos
A atividade do Presidente a Comissão fofirttensa, buscanAL 2 AM 2 GO 1 MG 2 MS 2 PE 1
do abranger todas as áreas _que mereciam atenção de mo_do
RJ 16 RO 4 RS 2 SC 1 SP 19
a reverter, de imediato, uma situação que, a·cada verificação,
Total de 52 Inquéritos Administrativos abertos.
se mostrava mais deteriorada.
__ g)_ Pedi<!()S de abertura _de Inquéritos Policiais feitos â
POlícia Federal
·
· -Importa ressaltar o excelente relacionamento cria_Qo e
..
AL
3
AM
2
BA
34
CE
5
ES
12
GO
1
mantido com o Congresso Nacional, particularmente com a
MA 6 MG 41 MS 1 PB 16 PE 53 RJ 98
ComisSão Mista Parlamentar de Inquérito; tal relacionamento
SP 34
facilitou em muito os trabalho_s da ComissãÇ> Especial.
Total de 306 pedidos de abertura de Inquéritos Policiais
Da mais valiosa cooperação foram as atitudes dos Senha~ feitos à Polícia FederaL
res Governadores com os quais o Presidente da Comissão
h) SindicânciaS concluídas
manteve conta tos, acertando ação conjunta cOin vistas ao comAL 7 MG 3 PE 2 RJ 7 RN 2 RO 1
bate às fraudes a viSando à melhoria dos serviços do INSS.
se 4 SP 2
Não faltou o apoio do Excelentíssimo Senhor Presidente
Total de 28 Sindicâncias concluídas.
da República, cujo in&fifíVó Sempr'e foi pronto a cujas deteri) Inquéritos Administrativos concluídos
núnações têm sido rigoio"Samente cumpridas.
AL2MA1RS1SC1SP1
Total de 6 Inquéritos Administrativos concluídos.
_
I. Combate aos Fraudadores
j) Inquéritos Administrativos remetidos à Polícia Federal
A Polícia Federal, colaborando estreitamente com a Co- ·
_CE 5 MS 1 PE 1 SP 34
.
missão, realizou os seguintes trabalhos:
. __ J'q_tal de 41 Inquéritos Administrafivos remetidos à Polía) Inquéritos Policiais instaUrados:
cia Federal.
AC 01 AL 55 AM 02 BA 02 CE 01 DF 01
I) Funcionários do INSS afastados em razão de Inquéritos ·
ES 04 GO 04 MA 04 MG 21 MS 01 MT 01
Administrativos/Sindicâncias
PA 08 PB 06 PE 02 PI 04 PR 06 RJ 70
- AL1MA2SP4
RO 02 RS 78 SC 01 SP 40
.
Total de 7 funcionários do INSS afastados em razão de
Total de 314 Inquéritos POliciais instaurados
Inquéritos AdministratiVos/SindicânciaS
b) Quadrilhas identificadas
· ··mr Funcionários do INSS afastados em razão de InquéAL 01 MG 01 RJ 02 SP 08 .
ritos'"Policiãis
Total de 12 quadrilhas identificadas
SP4
c) Prisões efetuadas
_-:-lotai ~e 4 funcionários do INSS afastados em razão de
AL 06MG 07 PR 03 RJ 14 SP 08
InQUéritos Policiais
·
To tal de 38 prisões efetuadas
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2. Fechamento de Portas à Fraude
Como medidas de emergências, foram baixados Atos
Normativos sobre os seguintes tópiCos: .
a) encaminhamento, pelos Diretóres Estaduais, da lista
das empresas maiores devedoras da Previdência Social;
b) estabelecimentos_do domicílio bancáriO- das empresas
contribuintes da Previdência Social;
c) proibição de que os benefícios sejam pagos -por conta
conjunta do tipo "e/ou";
d) implantação do Aviso de Concessão de Benefício;
e) extinção de pagamento de benefícios põfOrâem de
Pagamento de Benefícios e Recibo de Pagamento dé :Benefícios;
- -O pagamento de benefíciOs de valor superiOr -a- Cr$
999.999,99;

g) conferência, pelas empresas, de sua conta corrente
de contribuições recebidas pelo INSS;
h) recomendação sobre os meios de que as empresas deveram servir-se para pagar suas- ContribUIÇões à Previdência
Social;
i) implantação da GUia de Recolhiment0_ da Previdência
Social
j) estabelecimento de limites para autoriZaÇão de des.:pesas.
Outros Atas Normativos devem ser expedidos em seqüência
3~

Saneamento da Dataprev
A Dataprev revelou-se empresa desatualizada com rela-

ção a sua missão de processadora de dados da Previdência
Social. O descomprometimento com sua missãO penriítíit que
os sistemas não foss_e:m õllillizaaos a fim de colocar a-informática a serviço dos admíniSti:_adores e, sobretudo, dos segurados
e dos beneficiários.
- --- ·
A situação de descomprometimento com a empresa era
tamanha que, de um total de 6.500 empregados, 3.500 estão
em demanda, na Justiça, contra a própria empresa.
Determinamos que as pórtas da Dataprev fossem ã.bertas
a quaisquer fiscalizaç6es, desde auditoriaS -pót entidades_ privadas contratadas, por entidades públicas, até o franqueamento
de suas instalaçõ_es e de seus sistemas:
a) à auditoria independente .das firmas Ethest Y óung e
Boucinhas e Campoos
b) à Comissão Parlamentar de Inquérito do Congresso
Nacional
c) à Comissão Permanente de Seguridade e Família da
Câmara dos Deputados;

d) ao Tribunal de Contas da União;
e) à Polícia Federal.
Foi instaurado inquérito administrativo para apuração
das condições de elaboração e divulgação da lista de 315 beneficiários-CujO pagainento, no m~s de fevereiro de 1991, estava
sendo elaborado com valor superior a 50 salários mínimos.
Na impossibilidade de definir responsabilidades estritas
com relação à situação de falhas administrativas. e técnicas,
foi decidido implementar uma reforma administrativa e opera~
clonai, iniciada com a redução. do c_orpo gerencial, revisão
do conceito de "missão" da empresa e, em conjunto com
a ComiSsão Especial, definição de plano estratégico e tático
de curto, médio e longo prazo para suporte das reformas
necessárias no sistema previdenciário. ~
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4. Relação dos 315
O estopiin pa'rã. o que -podemos chamar de apogeu da
fraude foi o vasamento de uma relação de 315 pessoas que
recebem aposentadorias milionárias.
Analisando detalhadamente, a relação não é uma lista
de beneficiários que recebem todo mês aquelas importâncias,
netn sequer de beneficiários que, em fevereiro de 1991, receberiam quantias elevadas. É um relação de trabalho, para permitir conferência, que, aliás, nunca foi feita.
Em numerosos casos, trata-se, efetivameilte, de beneficiários que recebem mensalmente aposentadorias e pensões
de :val_or elevado,_ quer apoiados na legislação aplicada administratiVamente; qUer em razão de decisõ_es jUdiciais. Em outros casos, ocorreram erros.
Para cada um dos 315 nomes citados foi preparado e
está sendo divulgado um relatório que aponta o significado
das importâncias listadas na relação, o que foi efetivã.mente
pago ao beneficiário, as informações sobre se os valores estão•
ou não corretos e qu3.is as providências que foram determinadas, para cada caso, quando julgad~s necessárias.
Em muitos CasoS são apontados erros ex:atamente no sentido contrário, iStó e,-os-valores listados estão errados porque
são menores do que os_valores corretos.
-Foi elaborado, pela Dataprev, um relatóriO sobre o que
é a relação_dos315, quem solicitou sua: criaçáo, queril a elaboroU, acompanhadO de uma apreciação sobre suas características, apontando suas deficiênciaS e defeitos_. Se a relação pode decepcionar a expectativa de que todos
os citados recebem todo mês importâncias milionárias - o
que acontece com bastantes deles - fOi bem fazeja porque
ensejou o clamor públiCo a partir do qual foi~ é e será possível
implantar, de iriledi3.to, ·práticas Saneadoras, seja por uma
fiScalização, inclusive policial, capaz de intimidar os fraudadores, organizados em quadrilhas, seja por fiscalização administrativã capaz de inibir que os beneficiários aceiterri o jogo
da fraude.

5. Lista dos Devedores
Organizada uma lista elas _000-empieSãs niãioreS devedoras da.Previdência Social, encaminhada à CPI do Congresso
Nacional, com o máximo de ressalvas, de vez que o cadastro
de empresas devedoras ao INSS nãóé confiável.
-----Em atendimentQ a nova solicitaç&O da CPI do Congresso
Nacional, foi elaborada nova lista, com as revisões necessárias,
buscando apresentai" Hsta corrigida de erros. Os diretores estaduais do INSS receberam orde_ns de conferir as listas preliminares de forma a poder confirmar as empresas realmente devedoras da P~evidência Social.
6. A Previdência Apura
Foram recebidas 3.742 Comunicações telefónicas, envolvendo reclamações, denúncias, consultas· e sugestões. Todas
foram adequadamente càtaJ.ogadas e encaminhadas aos setores cOmpetentes, para providências.
Os colaboradores serão infonnã.dos, individualmente, do
encaminhamento dado a sua contribuição.
7. Ação COordenadora
Embora com a designação de Comissão ;Especial e entendendo que suas ações devem ser ~mergentes, capazes de estancar o vertiginoso-processo de fraUdes, temos tido o cuidado
de aplainar os caminhos para a implantação de medidas urgentes.
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Foram feitas reuniões com os dir~tores do Instituto Nacio-
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Com essa finalidade, a Carta Magna determina, ainda,
que a ação governamental busque o equilíbrio regional elaborando planos nacionais e regionais de ordenação do território
estaduais.
Não é propósito da ComisSã_o substituir âestrutura.hlerár- e de desenvolvimento económico e social. Determina, tarõbém, que, p-af-â efeitos administratiVos, a União poderá articuquica do INSS; o propósito e, -a-o-'contrário, de apoiá-la, tanto
lar sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social,
na ação ordinária comum do INSS _CQOJ.Õ -ml_impl3.ntação das
visando ao seu desenvolvimento e à redução das desigualdades
medidas emergenciais.
regionais~- 8. Relacionamento com o Poder Judiciário
No capítulo referente à_repartição das receitas tributárias,
Em São Paulo, foi instalado um Forum de EXecUÇão Fis- estabelece três por cento para aplicação em programas de
cal, com quatro Varas, no prédio da Procuradoria do INSS.
financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste
e centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de
9. Relacionamento com a Rede Bancária
caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenA rede bancária é instrumento fuuito usado pelo INSS, volvimento, assegurando, ainda, ao semi-árido do Nordeste
seja para a tarefa de fazer o recolhimento das contribuições a metade dos recursos destinados â_ região.
previdenciárias das empresas, sejã- para a tarefa de efetuar
Compete, pOrtanto, ~o Estado brasileiro, promover o
o pagamento de benefícios.
desenvolvimento, traduzido pela justa distribuição do cresciTemos mantido com a rede bancária o melhor relaCiona- mento económico e social. Assim, no que se refere à questão
mento, exigindo não apenaS a apuração de irregularidades regional, a Constituição é bastante enfática sobre a necessicomo· a estrita observância das normas de procedimento, seja dade de redução das desigualdades existentes, elegendo esse
de arrecadação, seja de pagamento.- As sugestões da rede aspecto como um dos parâmetros que irão balizar o planejabancária tém ajudado em mui_to _o trabalho da Comissão.
mento regional através dos Planos Nacionais de Desenvolw
Especial colaboração estamos recebendo na implantação vimento.
e no uso generalizado do cartão magnético para que os benefi_As conseqüências do desenvolvimento desequilibrado são
ciários recebam seus benefícios~ -amplamente conhecidas, como o fenômeno da urbanização,
Já temos 1 milhão de beneficiários usuárioS de cartão o crescimento desordenado dos grandes centros urbanos, o
magnético e esperamos atingir 5 milhões de beneficiários até êxito das populações rurais, que abandonam o campo pelas
31 de dezembro de 1991.
cidades em busca de melhores condições de vida. Da mesma
Estão sendo celebrado.s convênios com o Banerj e com forma, o processo_ migratório se realiza das regiões menos
o Banespa, visando ao maior uso do cartão magnético.
desenvolvidas para as mais desenvolvidas.
.
Por outro lado, os benefícios advindes dos investimentos
10. Cadastro Nacional do Trabalhador - CNT
O CNT é projeto que vem sendo desenvolvido desde na correção dos desequilíbrios regionais do Br"ãSil deverão
1987. Por razões diversas, não deslanchou até o momento. atender, segundo os pnndpios constitucionais, a toda a população do País, e nãQ._somente àquela diretamente beneficiada.
A delonga compromete seu escopo; o qual tem estreita relação
Assim, no Nordeste, a fixação da população na sua região
com a Previdência Social.
de origem, feita através da apJicação de recursos para infra-esw
Assim entendendo, a Comissão está sugerindo ao Exce- trutura e habitação, deverá, a médio prazo, contribuir para
lentíssimo Senhor Presidente da República que o CNT assuma o arrefecimento do inchaço das grandes cidades e proporcionar
o caráter de projeto de Governo;-SU.gere, ainda; que o CNT melhores condições de vida para as populações urbanas.
passe à coordenação da Secretaria da AdministiaçãO Federal,
Tais investimentos contrib~em não apenas p_ara assegurar
pois, como projeto de Governo, seu posicionamento no órgão a todos uma existência mais digna, conform_e os ditames da-máximo da administração pública e_stá rigorOsamente correto.- justiça soclal, mas também pafa a melhor aplicação" dos recurw'
Decreto deve ser assinado nesse sentido e a perspectiva sos púbficos, tendo em vista qué os gastos com a fixação
é de que o CNT se efetive rapidamente e que esteja totalmente e manutenção de um imigrante nortista ou nofdestino em
implantado e operacional no prazo limite de 24 meses. Muito uma grande cidade custam ao Poder Público cerca de .quinze
antes disto, porém, seus efeitos far-se-ão sentir, ainda que vezes mais do que se se investisse na sua fixação no estado
fragmentariamente.
de origem.
11. Mudanças estruturais
POrtanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se não houver
Análise feita pela Comissão concluiu pela necessidade firmeza nO direcionamento dos recurSos para ã.s regiões mais
pobres, ao injetarmos recursos maciços·na tentativa de resolude que três órgãos se transferissem para Brasili8.; são eles:
çãõ dos problemas das grandes cidades, estaremos alimen- a Presidência da Dataprev;
tando um processo de. migração inter-regional e periferização
- a Procuradoria Geral do INSS;
dos maiores centros urbanos que se autoperpetuará, Sem que
- o Conselho de Recursos da Previdência Social.
nunca Sejamos·capazes de soluciOná-lo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
Nesse sentido, a aplicaç-ão dos recursos arrecadados pelo
palavra ao nobre Senador Mar.co Maciel.
FJ'GS não pode favorecer ainda mais a concentração urbana
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se- e a migração interna, já que o montante disponível é insufiw
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, já é ·por Cie-nte- para atender a todas as necessidades existentes. Alguns
todos conhecida e amplamente discutida a situação de desi- parâmetros propostos para a distribuição especial dos recursos
gualdades entre as macrorregiões brasileiras. A Constituição do FGTS são nitidamente desfavoráveis às regiões e populaFederal, promulgada em 1988, afirma que um dos objetivos ções mais necessitadas do País.
O artigo 159, da Carta Magna, identifica oomo fator deterfundamentais do Governo é "erradicar a pobreza e a marginaminante da ação governamental, no sentido de buscar o equilílização e reduzir as desigualdades sociais e regionais".
nal do Seguro Soda_I e com os superintendentes c diretores
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brio regional, que o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste
são as regiões - objefívo nas qua-iS a atuaça:o-do desenvolvimento da União deve ser prioritariamente_ exerCida. No entanto, ao fixar as diretrizes e determinantes _da_ distribuição
do Orçamento Plurianual do FGTS para o quinqüênio
1990-94, o Conselh~Curador, através da Resolução n" 9190,
menciona que "para ef~ito da distribuição das aplicações com
recursos-do FGTS por-Unidades da Federação- UF, foram
observados critérios técnicos relacionados ã arrecadação líquida do FGTS por UF (critérios de territorialida§e},_ população
urbana, demanda habitacional, déficit por Serviço· de água
e esgoto e inverso da airecadação per capitado Imposto sobre
Circulação de Mercadorias - ICM".
Tais critérios, com exceção do último, não só deixaram"
de levar em conta os- princípiOs constitucionais, corno, ao priVí~
Jegiarem a população urbana como b~neficiária da distribui~
ção, preteriram urriá enorme faixa populacional nas regiões
pobres, já que a população não-urbana na Região Sudeste,
por exemplo, representa apenas 12%~ enquanto, no Nordeste,
esta. representa 42% da população total.
Cabe ressaltar, também, que as fontes de recursos destinados ao setor habitacional têm duas origens: do FGTS e
das Cadernetas de Poupança. Além do modelo imposto pela
socialmente injusta aplicação dos recurso-s do FGTS, a situação da poupança é ainda mais drástica, na_ medida em que
os grandes conglomerados fin-anceiros captam nas regiões pobres para aplicarem nas mais ricas.
E raro ver-se um einprriendimento habitacional pelas entidades de crédito privadas ser realizado nas capitais dos estados
do Norte e Nordeste, nem mesmo para as faixas da população
de renda média alta.
Ademais, é importante lembrar q~e -a atual política de
distribuição dos recutsõs orçaniéritáiios do FGTS COntraria
frontalmente a tradição histórica do referido fundo que, desde
a sua criação, privilegiou as regiões menos favorecidas, adotando um caráter eminentemente redistributivo para os seus
investimentos, sem comprometer a sua liquidez.
Nossa sugestão é de que sejam aproveitadas experiências
existentes e bem-sucedidas, na difíciJ tarefa de_ diminuir o
desequilíbrio s6cio~eçonórilico eritre as regiões. Podemos citar
os critérios utilizados para a distribuição do FPE - Fundo
de Participação dos Estados -, unanimemente apontado como um instrumento efiCiente no processo da busca do equilíbrio regional.
Nesse sentido, gostaria de me referir a uma proposta
dos governadores do Nordeste que peço à Mesa faça constar
das Anais desta Casa.
Na mencionada proposta sãC? adotad_os critérios que tomam por base o nível de renda (raz_ão inyersa) e a pOpulação
(razão direta), e são mais apropriados para uma diStribuição
mais racional das aplicações dos recursos do FGTS por estado.
Menor nível de renda significa menor propensão marginal
a poupar, portanto, menos recursos de poupança a serem
destinados à habitação, saneamento e· Infra-estrutura, tornando vital maior alocação de recursos do FGTS para compensar
o desequilíbrio_ ~~gional. Inversamente, maior nível_ de renda
significa uma maior propensão maiginal a poupar, e,portanto,
mais recursos de poupança disponíveis para aplicação em programas habitacionais, sem grande necessidade de recursos adicionais do FGTS. :
Desta forma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estaremos
contribuindo para estabelecer maior convergência- entre Os
objetivos sociais e a política econômica, de forma a produzir
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maiOfes impactos na melhoria do padrão de vida da população
brasileira, especialmente dos menos favorecidos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a dívida social no Brasil
tem esse forte componente regionaL e seu resgate tem sido
um dos grandes desafios da atualidade.
Antes de tudo, porém, é uma tarefa que deve ser considerada como objetivo de toda a Nação.
Muito obrigado. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MARCO
MACJEL EM SEU DISCURSO:
PROPOSTA DOS GOVERNADORES DO
NORDESTE
OS RECURSOS DO FGTS E SUA REGIONALIZAÇÃO
Já é por todos conhecida e amplamente discutida a situação de desigualdades entre as macrorregiões brasileiras, assim
como o fenómeno da urbanização, traduzido pelo crescimento
desordenado dos grandes centros urbanos, ambos resultados
do desenvolvimento desequilibrado, que expulsa populações
do campo para as cidades e das regiões menos desenvolvidas
para as mais desenvolvidas.
A dívida social no Brasil tem, portanto, um-forte componente regional, e o seu resgate representa um dos grandes
desafios da atualidade. Antes de tudo, porém, é tarefa que
deve ser considerada como objetivo explícito e direto de decisões políticas afirmativas.
Nesse sentido, compete ao Estado brasileiro, entre outros
aspectos, promover o desenvolvimento, traduzido pela justa
distribuição do crescimento _econômico e social, como determílui a Constituição Federil promulgada em 1988 ao afirmar
que um dos objetivos fundamentais do Governo é "erradicar
a pobreza_e _!i m~rginaii_zaç_ão_e reduzir as desigualdades sociais
efegionaís".
Assim, no que se refere à questão regional, a Constítuição
é bastante enfática sobre a necessidade de redução das desigUaldade;s existentes, elegenÇo es_$_e aspecto como um dos parâmetros _que irão balizar o planejamento regional através
dos Planos Na_cionais de Desenvolvimento.
__-- Merecem destaque os seguintes- pontos expressamente
identificados pela Carta Magna como fatores determinantes
da ação governamental_ no sentido de buscar o equilíbrio regional:
a) a União deve promover o desenvolvimento de regiões
do País para a redução de suas desigualdades sociais e eConô-_
micas (art. 311 , III; art. 21, IX; art. 43; art. 159, I, c; art.
165, § 3°; art. 166,ll; art. 170; art. 174, § 1");
b) o Nordeste, o Norte e p Centro-Oeste são as regiões
objetivo nas quais a atuação do desenvolvimento da União
deve ser prioritariamente exercida (art. 159, I, c);
c) o processo de desenvolvimento das regiões será articulado pela União mediante mecanismos legais, visando ao seu
desenvolvimento e â redução das desigualdades regionais (art.
43).
-----A par dessa- determinação constitucional. merece destaque o fato de que os benefícios advindes dos investimentos
na correção dos desequilíbrios regionais no Brasil, atendem
de fato toda a população do País e não só àquela diretamente
beneficiada. A fixação da população do Nordeste,_por exemplo, na sua região de origem, através da aplicação de recursos
pata infra-estrutura e habitação tende, a médio prazo, a contribuir para o arrefecimento do inchaço das grandes cidades,
própOrcionando melhores condições de vida para as populações que lá já habitam. Tem-se como certo que os gastos
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públicos com a fixação e·mariUtençãó de um imigrante nortista
ou nordestino em uma grande cidade custam ao Poder Público
cerca de quinze vezes mais do que se investisse n3."sua fixação
no estado de origem.
Por outro lado, se não houver firmeza no direcioname:hto
dos recursos para as regiões mais pobres, ao injetarmos recurR
sos maciços na ten.tativa de resolução dos problemas das gran-

des cidades, estaremos alimentando um processo de m_igração
inter-regional e periferização das grandes cidades que se autoperpetuará sem que nunca sejamos potentes para resolvê-lo.
Dever-se-ia, pois, evitar que os -recursos arrecadados pelo
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço venham a ser aplicados de forma a favorecer mais airic;la a concentração urbana
e a migração interna:, já que o montante disponível é insuficiente para atender todas as necessidades existentes.
Não obstante, .alguns parâmetros propostos para distribuição especial dos recursos do FGTS são nitidamente d~sfa
voráveis às regiões e· populações mais necessitadas do País_.
Assim é que, ao fixar as diretrizes e !=fetenninantes da
distribuição do Orçamento Plurianual.do FGTS para o qüinqüênio 1990-1994, o seu Conselho Curador, através da R~solu
ção n9 9/90, meiléio-na- que "para efeito da distribuição das
aplicações com recursos do FGTS por Unidades da Federação
- UF. foram observados_ critérios _-tecnicos relacion;:tdqs à
arrecadação lfquida do FGTS por UF (critériosde territorialidade), população urbana, demanda habitacional, déficit por
serviços de água e_ esgoto e inverso da ar~ecad;ação per·capita
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias ..,- ICM".
Os critériOS- aÇiina, com ~xceção do último, não_ só deixaram de levar em conta os princípios constituciomii$; coino,
ao privilegiarem a população urbana como benefiCiária da
distribuição, preteriram uma enorme faixa populacio-nal nas
regiões pobres, já que a população não urbana na região
Sudeste, por exemplo, representa apenas-12%, enquanto no
Nordeste, esta representa 42% da população total.
Por outro lado, cabe ressaltar que as fontes de re_cu_rs_Qs_
destinados ao setor habitaciçmal têm duas origens: do FGTS
e das Cadernetas de Poupança. Ora, quantó a esta última,
é imperioso lembrar que, como se não bastasse o·m_o_delo
imposto pela soCialmente injusta aplicação_ dos recursos.do
FGTS, tein-se o agravante de que em relação à poupança,
a situação é aiilda mais drástica na medida em que os grandes
conglomex:ados financeiros- captam nas regiões pobres para
aplicarem nas regiões mais ricas, sobretudo em São _F_aulo.
E raro ver-se um empreendimento habitacional financiado
pelas entidades de crédito"privadas nas capitais dos estado~
do Norte e Nordeste, nem mesmo pai'a as faixas da população
de renda média alta.
Ademais, é importante fáinbéni lembrar que iaiual política de distnõuição dos recurso.s orçament_ários do FGTS conA•1nd~ce
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traria frontalmente a tradição histórica do referido fundo que,
desde a sua criação, privilegiou as regiões rrienos favorecídãs,
adcitarido um caráter emffientemente redistributivo para os
seus investimentos, sem cómproineter a sua liquidez.
-· De acordo com a proposta a seguir apresentada, não
se pretende inovar na bUsca de novos parâmetros de distribuíção dos recursos mas, simplesmente, aproveitar experiências ·existentes e bem sucedidas na difícil tarefa de diminuir
o desquilíbrio sócio-económico entre regiões. Como eXemplo,
citaríamos os critérios utilizados para a distribuição do FPE
(Fundo de Participação -dos Estados), unanimemente apontados _çomo um instrumentO. eficiente no processo da busca
de um. I)lelhor equilíbrio regional. Tais critérios, que tomam
por base o nível de rerida (ra;zão inVersa) e pOpulação (r3.záo
dire~a)_, são mais apropriadoS para a distribuição mais racional
das aplicações dos recursos do FGTS por estado. Menor nível
de renda significa menor propensão marginal a poupar, portanto, menos recursos de poupança a serem destinados à habitação, saneamento e infra-estrutura, tornando vitcll maior alocação de recursos do FGTS para compensar esse desequilíbrio.
Inversamente, maior nível de renda significa uina maior propensão marginal a poupar, e, portanto mais recursos de poupança disponíveis para aplicação em prOgramas habitacionais,
sem grande necessidade de recursos adicionais do FGTS.
- .Com esse propósito, procura-se maior convergência entre
os objetivos sociais e a polítiea eConómica, de forma a produzir
maiores impactos na melhoria do padrão de vida da população,
_especialmente da menos favorecida.
_CoqcJusão- Diante do que aqui se expôs, vem-se propor
que ·na distribuição dos recursos do FGTS sejam levados em
conta os prindplos da Carta Magna que consagrou a busca
da redução das desigualdades regionais como meta primordial
do Governo, daí resultando a imperiosa necessidade de se
reformular os índices da Resolução n9 9/90 do Conselho Cura, .
dor do FGTS. .
P~~ t~nto, o_ferecem-Se as seguintes alternativas:
Alternativa II
:~·ou_e~--na'dlS~ií~-UíçãO dos !eqUI~os Ofçãme_ntários do

FGTS, sejam considerados os critérios utilizados na definição
dos índices de distribuição do Fundo.de Participação dos Esta'
dos; combinado com os do Fundo de. Garantia 'do J:empo
de Serviço e ajustados com base na participação -piápOi'cioriãl
de cada estado em relação ao total_ pbtido para as regiões
correspondentes, compreendendo:
Grupó A: Norte, Nordeste e Centro-Oeste;
Grupo B: Sul e Sudeste.
. ___ .
Em conseqüência, ter-se-ia o seguinte quadro distributivo
dos recursos do FGTS, por estado.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu CárnetroJ :_. Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURJVAL BAPTISTA (PFL -SE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Senador~s. no
último dia 31 de maio do corrente ano, as Nações Unidas,
através da Organização- Mundial da Saúde -OMS, promo·
veram e realjzaram o .Di_a Mundial de Combate ~o F1;1mo,
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, tenho insistido, desde
longa data, nesta cruzada contra o .tabaiísmo; porque tenho
a abs-oluta certeza de que estou prestãndo um valioso serviço
à sociedade, estou convicto de que esta campanha está contribuindo para alertar a população contra os perigos desse vício
abominável e irracional, que tem vitimado t~pta gente,_ que
tem deteriorado a saúde de tantas pessoas, muitas das quais
submetidas a terríveis sofrimentos·, como por exemplo enfisecom_ enfoque, principa;Imente, nos efeitos nocivos da poluição
ambiental com relação às pessoas que não fumam, solicitando ma pulmonar, e vários tipos de câncer, como o de pulmão.
O Dr. Antônio Carlos Moreira Lemos, pneumologista
que, aos fuixümtes, nesse dia, não fumassem em locais e transexperiente, dá o seu testemunho profiSsional de que "nós
portes públicos.
médicos, espedalmente, os pneumologistas cardiologistas,
O Jornal do Brasil, em nota publicada no mesmo dia obstetras e pediatras, estamos fartos de assistirmos ao sofri-_
31 de maio, divulga dados fornecidos pela OMS, de que "esta mente de pacientes, provocado pela mais absurda forma de
fumaça de segunda mão contém cerca de cinco vezes mais poluição, a autopoluição tabágica".
dióxido de carbono, três vezes mais alcatrão e ;nico~tína~·quatro _
"Todos nós temos que exigir o cumprimento das leis.
vezes mais benzopireno e 46 vezes mais amoníaco, dO que O fumante deve respeitar o dheitõ -do nãO-fumante."
·
-- ·aquela tragada pelo próprio fumante.
_E· diz aiilda o ilustre -médico, em ·seu artigo denso de
informações úteis, que, devido a ação do fumo sobre os tecidos
A prograrrlação promovida em função do Dià: Mundial
de Combate ao Fumo, teve em nosso País, e no exterior, e órgãos vitais, ele provoca o envelhecimento precoce, de
ampla repercussão, provocando a manifestação pública de tal modo que "o fumante é tini Vell}o feito_às pressas", e
vários especialistas da área de saúde, em solidariedade à cam- que as autoridades, as pessoas de destaque e prinCipalmenteoS-profissionais âe Saúde não dev~riªm fu~ar ~-m pi!P!ico
panha.
Na Bahia, por exemplo, dois médicos renomados, O Dr. nem diante das câmaras de televisão, e que o médico, consideAntônio Carlos Moreira Lemos e o Dr. Alberto Ser_ravalle, rado pela população como um "guardião da saúde", quando
o primeiro Presidente da Sociedade de Pneumologia -~a Bahia fuma nega a profissão.
e professor da Universidade Federal, e o seg1:1_ndo professor
O Dr. Alberto Serravalle-'- meu estima'do e dileto amiuniversitário e Diretor de uma importante clíni~ em Salvador, go, contemporâneo na Faculdade de Mididna dã Bahii~ filho
subscreveram artigos publicados em A Tarde do ara 31, apre- de Rafael Serravalle, que era amigo de meu saudoso pai sentando dados concretos, cientificamente comp!bVàdOs~ e fundamentando estatísticas contundentes, afirma que o fumo
argumentos irre(utáveis sobre OS ·malefíeiOS do fumo,
'
"é o ~~gundo maior fato{ ôe risCO para danos do coração,.
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depois da hipertensão arterial. Na impotência sexual, 80%
dos homens com esse problema são fumantes".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil, em 1989, situouse na terceira posição mundial corno produtor de. folhas de
fumo.

.

Segundo o artigo, 446 mil tonelactàs, que, lamentalvbmente, num país de grande contigente de famintos, nãq_ fq_ram

toneladas de feijão ou arroz.
_
Em 1986, segundo o MinistériO da_ Fazenda, foram vendidos no Brasil, o que corresponde a consumidos, 168 bilhões
de cigarros.
Esta cifra astronómica, Sr. Presidente, é a principal causadora da morte de mais de 100 míl pessoas por ano- em noss_o
País.
Já está co_mpi:"ovado que os impostos pagos pela indúStria
do fumo não compensam os prejuízos que ela causa .aQ_País
em termos de vidas humanas, .deterioração da saúde da população e acrés_cimos de custos à previdência social e ao sistema
de atendimento hospitalar, bem com_o o absenteísmo ao trabalho. Vale, então afirmar que a produção de fumo é absolutamente antieconômica ao País.
Finalizo, Sr. Presidente, aplaudindo os promotores do
"Dia Nacional de Combate ao Fumo" e sQlicitando a transcrição com o meu pronunciamento dos artigos publicados na
imprensa sobre os quais me referi.
O fumante de hoje é o enfermo grave de amanhã!
Combatemos o fumo, Sr. P_residente, Srs,. Senadores, porque queremos salvar vidas, vidas de pessoas que podem ser
úteis aos seus semelhantes, que podem contribuir pará tornar
este mundo melhor, que poderiam, com mais vihilidade e
entusiasmo, se juntar a todos aqueles que lutam pelo progresso
e grandeza de nosso País.
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lhantes: doenças respiratórias, tosse crônica, diminuição da
c;~pacidade pulmonar, irritação nos olhos, nariz e garganta,
asma, rinites e câncer no pulmão atacam tanto os fumantes
ativos como os passivos.
Em_ sua mensagem alusiva à data, o presidente da OMS,
Hiroshi Nakajima, elogiou as leis que vêm sendo adotadas
e111 dive~:.:sos países, prOibindo o fumo em locais e transportes
públicos.
·
A Tarde- 31-5-91

UM DIA SEM FUMAR
. Nações Unidas - ~ Organização M_undial de Saúde
(OMS) celebra hoje o Dia Mundial de Combate ao Fumo.
A exeniplo do que fiZ no ~mo passadO--:--- C.ua"ndo apelou
a todos os fumantes para que ficassem pelo menos 24 horas
sem fumar nesse dia-, a OMS faz este ano um pedido semelhante: que as pessoas evi~em fumar em locais e transportes
públicos. Segundo a OMS, é preciso enfatizar, neste Dia Mundial de Combate ao Fumo, os perigos a que estão expostos
os fumantes passivos, isto é, aqueles que respiram a fumaça
do cigarro alheio em recintos fechados.
Em _sua mensagem por ocasiãO dÜ bia Mundial de Combate ao Fumo, o diretor geral da OMS, Hirosfii Nakajima,
elogiou as leis já adotadas em diversos países, que protbem
o fumo .em locais e transportes públicos. Ele lembrou que
o Centro Internacional de Pesquisas sobre o Câncer ,o da OMS,
já -comprovou que a presença de substâncias cancerígenas e
de outras substâncias tóXica-s ifa fumaça dõ cigarro que impregna os ambientes é uma: ameãÇa real à saúde do não-fumante.
A Tarde- 31-5-91

ESTE É O DIA MUNÍ>ÍAL DE COMBATE AO FUMO
Antônio Carlos Moreira Lemos
Dia 31 de maio,- Dia Mundial de Combate ao Fumo.
Jornal do Brasil- 31 ~5-91
_.
Este ano a Organização Mundial de Saúde comemora a data
1
FUMO EM LOCAL ,,PÚBLICO AFET A NÃO-FUMANTES
desestimulando o uso tabágico nos transportes coletivos e nos
lugares públicos. A humanidade está cada vez mais consdente
A fumaça diluída no _ambiente é muitas. v.ezes mais prejudos agravos â saúde provocados pelo tabagismo. Nos países
dicial à saúde do que a fumaça aspirada pelo fumante, segundo
desenvolvidos, os direitos dos não-fumantes são respeitados,
a Organização Mundial de Sa_úde, que comemora hoje o Dia
como proibição do uso do cigarro-em lugares públicos, transMundial de Combate ao· Fumo defendendo os__direitos dos
não-fumantes. O tema escolhido para a canlpanha dest~ àno - portes coletivos, restaurantes etc: ·No Brasil, os prOgramas
- transporte e lugares públicos: melhores sem o tabaco·- de combate ao fumo vêm a cada ano ocupando papel de
mai-º:r rele_vância, e, hoje, na maiq_ria d_os_ cs~ados, existe legischama a atenção do público e autoridades para os riscos .de
lação pr()~egendo os não-fUmantes.
____
__
se expor aos cigarros alheios em recintos fechados.
__ Na Bahia existe a lei "Gerson Gomes'';-proibindo o uso
Esta fumaça de segunda mão contém cerca de cinco Vezes.
tabágico nos lugares públicos, e, recentemente, a Câmara
mais dióxido de carbono, três vezes mais alcatrão e nicotina,
Municipal de Salvador aprovou lei sancionada pelo prefeito
quatro vezes mais benzopireno e 46 vezes mais amo.níaco,
proibindo uso do cigarro nos transportes coletivos e criando
informa a OMS. Além disso, as nitrosaminas, que tém um
efeito cancerígeno poderoso, apresentam uma concentração espaço restrito aos não-fumantes nos restaurantes.
Tais fatos são da maior IeJevância para a nossa soCiedade,
muito maior.
qu~ cad_~ vez mais se conscientiza da gravidade do tabagismo
Outro perigo apontado pela OMS é a dificuldade de medir
atiyo e passivo e paSsã.- a exigir o díreitO -de respirar um ar
a quantidade de fumaça inalada pelo fumante passivo. Ao
contrário do fumante, que pode controlar quantos cigarros livre da fumaça do cigarro.
O tabagismo é, hoje, uma das _causas mais imporfá:nteSfuma por dia, o não-fumarite não tem idéia de quanta fumaça
está aspirando, pois isso -depende do tamanho, tipo de venti- de morbidade e mortalidade, somente perdendo para a fome,
lação e outras especificidades do local onde se expõe ao ta- nos países subdesenvolvidos.
. Os malefícios ã saúde provocados pelo vício tabágico são
baco.
mUitos, os números são àlarmantes, sendo responsável por
Quem trabalha em local impregnado de fulnaça "fuma"
o equivalente a dois ou três cigarros por dia. Ció.co horas 90% do~ ca__?os de câncer de pulmão, tendo esse tipo de câncer
ultrapassado, como cauSa -de morte na .mulher, o câncer da
numa sala cheia de fumaça triplicam as taxas de nicotina no
sangue do não-fumante. Os efeitos, entr"etanto, são s_eme_-:- mama; 30% de todas as doenças malignas (câncer); 90% de

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
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bronquite crónica e enfiserna; 20% de eventos patológicõs
periparto - natimorto;-baixO peio) ineriíbrariã hialiÍla etc.
Por outro lado, como o cigarro atua também destruindo os
tecidos colágenos (elásticos), ele provoca um envelhecimento
precoce de todo o organismo. As doenças que são próprias
da velhice - arteriosclerose, acidente vascular cerebral e até mesmo o enrugamento da pele nos fumantes acontecem
bem mais precocemente, de tal modo que não seria exagero
dizer que o "fumante é um velho feito às pressas".
No combate ao tabagismo é necessário o esforço de toda
a sociedade.

O fata:,de o funiarite dizer ''quem fUma morre e quem
não fuma morre também" não serve como jusfificittíVã, Cánionão é justificativa o tio ou o av6 fumante que aos 80 anos
goza de saúde.
Nós, médicos, especialmente os pneumologistas, cardiologistas, obstetras e pediatras, estamos fartos de assistirmos
ao sofrimento de pacientes provocado pela mais absurda forma
de poluição, a autopoluição tabágica.
TOdos nós temos que exígii' o curil-primento das leis. O
fumante deve respeitar o d.ireito do não-fumante. As criaflças
e adolescentes devem ser educados e estimulados a não iniCia-rem o hábito tabágico. As propagandas mentirosas asSocíã-nâo
o suc-esso e o charme ao tabagismo devem ser coibidas. Nós,
médicos, e demais profissionais-de saúde, não devenios fumar,
pois somos vistos pela população como ''guardiões da saúde",
e é perfeitamente correto dizer que o médico que fuma nega
a profissão.
--As autoridades jamais devem fumar em público ou diante
das câmeras de televisão.
A imprensa, como· massifiCàdora de informàÇões, "tem
papel de maior relevância no combate ao tabagismo.
Finalizando~ conclamo a todos a pensar de forma coletíva;
considerando o tabagismo como uma doença infecciOsa e,
como tal, evitar o seü agente- a fumaça do cigarro.
Antôriio-Carlos Moreira Lemos é presidente da Sociedade
de Pneumologia da Bahia e coordenador da disciplina de Pneumologia da Fameb - UFBA.
A Tarde- 31-5-91
O SUICii::O ATRAVÉS DO CIGARRO
Alberto Serravalle
Muit l tinta se tem gasto e ainda se gastará muito mais
com vistas ao hábito de fumar. É que as estatísticas ni.Ostrani
númer_os deveras impresSionantes. Vejamos: 2,5 milhões de
pessoas morrem por ano no mundo, em conseqüência do hábito de fumar, e, no Brasil, são de 80 a 100 mil pessoas que
falecem - a longo prazo- com doenças tabaco-dependentes
(infartos, hipertensão arterial, bronquites, cânceres de laringe,
lábios, cavidade oral e faringe, esófago, pulmão, traquéia e
brônquios, pâncreas, bexiga e rim).
O fumo é o segundo maior fator de risco para danos
ao coração, depois da hipertensão arterial. Na impotência
sexual, 80% dos homens com esse_ problema são fUmantes.
Há necessidade, e urgente, de se divulgar a magnitude do
problema no nosso país. Em 1989, passinrióS para o terceiro
produtor mundial de folha de fumo, com 446 mil toneladas,
o que corresponde a 6,3% do total produzido no mundo.
Lamentavelmente,_ essa cifra não é para o feijão!
Em 1986, foram vendidos no Brasil 168 bilhões de cigarros
(dados da Secretaria da Re_ceita Federal - MF). Vinte e
cinco por cento da nossa população são fumantes, sendo que
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o número de mulheres que fumam é crescente, o que não
deixa de preocupar, poiS sabemos que, psicologicamente, as
çnul]l.eres são mais det~rmil}adas que _os homens; dizem_, tem
mais santas que santos no mundo. Nossos esforços educacionais para uma campanha contra o tabagismo devem ser
dirigidos_às escolas· do 1" grau; segundo as estimativas, é entre
a quinta e a oitava Série que aumenta o risco, e a influência dos pais que fumam é grande na formação de filhos fumantes,
sendo urit exemplo que a sociedade espera de pais responsáveis.
O Programa Nacional de Combate ao Fumo tem sido
de real valia, valorizando empresas que tomam a iniCiativa
de um levantamento preliminar. Assim, a Sergen
da área
de construção civil- constatou, em 1989, entre 816 funcio-=·
nários, 47,2% a incidência de fumantes entre os trabalhadores
dOs-canteiros de obra e 30,6% entre os de e_scritóriQ. O BariCo ·
do Brasil vem desenv:olvendo um trabalho elogiávei, qual seja:
priOrizar programas que contemplam aspectOs preventivos,
entendidos como_a melhor q:taneira ~e enfre"'tar o_s Pt:"Obleffi:aS_
de saUde dOs trabalhadores. De há muito; o IBIT, aniiriado
pelo seu eminente diretor- Prof. José Silveira - , vem promovendo conferências, seminários, pUblicações sobre o tabagisriló e; na sua -ca:rta de Salvador, em 1979, estimava que,
no Brasil, morriam, no mínimo, 100 mil pessoas em decorrência do uso do tabaco (8.333 por mês, 277 por dia, 12 por
hora, um em cada cinco minutos). Isso correspondia, na época,
a 7% do total de mortes ocorridas no País; sem incluír ai
as mortes do fumãiite passivo (aquele que fuma _a fumaça
do vizinho - tido como amigo).
A consciência ecológica mundial sobre o efeito do fumo
tem -dado mostras de vitalidade, e é nas Ilhas Galápagosum verdadeiro nicho ecológico - que ·o visitante ·recebe na
entrada do seu porto um saco para guardar as "bagas" do
seu cigarro, com a advertência expi'essa que O fuino fanibém
é Prejudicial ao peixé! Um exemplo a salientar:- o herdeiro
da segunda maior fábrica do mundo, Patrick Reynolds, suces- __
sor de R.J. Reynolds Jr., um fumante indomável~ que morreu
prematuramente de enfisema pulmonar, e à quem prometera,
- in memoriam, envidar esforços pa:ra combater o· hábíto de
fumar.
Alberto SerraV3Jie é médico,' prOfeSsor univerSitáriO
diretor da Clínica Ctivalle.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Lembro aos
Srs. Senadores que está convocada uma sessão conjunta do
Congresso Nacional para hoje às 16 horas, destinada à designação da Comissão Mista para estudo_e parecer sobre a Medida Provisória no 297, hoje editada~
---- --ConvocO sessão extraordinária do Senado Federal para
hoje, às 17 horas, ·com a seguinte:_ -

=--

e

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Requerimento no 342, de
1991, de autoria do Senador FranciscO Rollemberg~ solici-· tando, nos termos regimentais, a retirada em caráter definitiVo
do Projeto de Lei do Senado n' 199, de 1991, que torna obrigatória a publicação mensal, pelo Denatran, no DOU, da relação
de veículos furtados e de veículos apreendidos.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 50 minutos.)
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Sessão, em 29 de junho de 1991

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da

49~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIA-,
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Dirceu Carneiro
ÀS 17 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN- _
TESOS SRS. SENADORES:
.Affonso Camargó -Alexandre Costa - Alfredo Cam·
pos- Aluízio Bezerra- Amir Lando,- Antônio Mariz
- Beni V eras- Carlos Patrocínio- César Dias- Cl1a>las
Rodrigues- Coutinho Jorge- Darcy Ribeiro- Dario Pereira- Dirceu Carneiro- Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy
- Esperidião Amin- Epitácio Cafeteira- Fernando Henrique Cardoso - Fran~isco Roiiemberg _- Garibaldi Alves
Filho - Gerson Camata ~ Guilherme Palmeira - Hugo
Napoleão- Humberto.Lucena- Hydekel Freitas~ João
Cahnon- João França- João Rocha- Josaphat Marinho.
-José Fogaça -José Paulo Biso! --José Richa- José
Sarney- Júlio Campos- Júnia Marise ~ Jutahy Magalhães
- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha·- Lourival Baptista - Lucídio Portella - Magno Bacelar ~ Mansueto de
Lavor - Márcio Lacerda ~ Marco Maciel - Mário Covas
- Maurício Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wedekin-: Ney
Maranhão- Odacir So_are:; :- Oziel_Cameiro -Pedro Simon
-Raimundo Lira- Ronaldo Aragão·- Ronan Tito~
V almir Campelo - Wilson Martins.
'
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Canieílo) - A Lista de
presença acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadore~. Havendo número regimental, declaro aberta a: sessão.
Sob a proteção de Deus 1 i_niciamos nossos trabalhos.
O Sr. 111 Secretário ~rocederá à leitor~ do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFÍCIOS
DO SR.!• SECRETÁRIO DA CÁMARA
DOS DEPUTADOS,_ .
- - ..
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos do~ seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 52, DE 1991
(N• 912/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor Presidente da Rçpública)
Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os proce·
dimentos a elas perti~entes.
O Congresso Nacional decreta:
TÍTULO I
Da Locação

CAPÍTULO!
Disposições Gerais
SEÇÂOI
Da Locação em Geral
Art. 1• A locação de imóvel urbano regula-se pelo dis·
Posto nesta Lei.

Parágrafo único. C6ntinua reguladas pelo Código Civil
e pelas leis. espeCiaiS:
-- ·
·
a) _ _as Jocações:~:
_
1. de imóveis de propriédades da União, dos Estados
e dos MuriicípiOS;,de suas autarquias--e fi.t"ndações públicas;
2. de vagas autónomas de garagym ou de__espaços para
·
estacionamento de _yefculos;
3.. de espaço·s destinados ã publicidade;
4·. em apart-hotéis, hotéis-residência ou ·eqUiparados,
as~im ~qnSider~~O:S fiqueles Que P.restam serviços regulares
a seus usQáriose como.tais sejam-autoiizados. a fu_nc!o.n_ar; .
b) o 3frendamento m~rcap.tii_, em qualquer de suas lOcalidades. ,
.
.
.
.
Art. 2? Havendo mais 'de· Um locador ou mais de um
locatário, entende-se qUe são _solidários se contrário não .se
estipulou.
Parágrafo-único. Os ocupantes de habitações coletivas
multifamiliares_presumem-se locatárioS_ ou sublocatário~.
Art. 3• O contrato de locação pode ser ajustado por
qualquer prazo, dependendo de _vêni~ Conjug~l·se-igual ou
: ,
, : . . __
superio'r a, dez anos. . .
P:arági::afQ único.·. A.uS~nt~_a_yêp.ia, çonj1,1ng3;l, 9 ~ônjuge
não estará obrigado a observa~: o prazo excedente.
Art. 49 Dp.i-an.te o Prazo estipUlado para a duração do
contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado; o
locatário poderá devolvê-la pagando a multa pactuada, ou,
na sua falta, a que for judicialmente estipulada.
Parágrafo único. O locatário ficafá dispensado da multa
se a devolução do imóvel decorr~r. de transfer:ê_nçia; pelo seu
empregador, privado ou público, pé:j.ra presta;r .serviços em
locali9ades diversas daquela do início do contrato, e se notificar~, por escrito, o locador- com prazo de, no mínimo, trinta
dias de antecedência.
- Art. 5o Seja qualfÓr o fundamento do término da loca·
ção, a ação do lqcador para reaver o imóvel é a de despejo.
Parágrafo ~niCo. O disposto neste artigo não se aplica
se a locação tennina: em decorrência- de desapropriação, Com
a imissão-do expropriante na posse do imóvel.
Art. 69 O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso pm·-escritcraolocador, com
antecedência mínima de trinta dias.
Parágrafo único. Na ausência do aviso, o locador poderá
exigir quantia correspondente a um mês de aluguel e encargos,
vigentes quando da resilição.
-Art. 79 Nos casos de extinção de usufruto ou de fideicomissõ, a locação celebrada pelo usuário ou fiduciário poderá
ser denunciada, com o prazo de trinta dias para a desocupação,
salvo se havia aquiescência escrita do nu-proprietário ou- do
fideicomissário, ou se a propriedade se consolidou em mãos
do_ usufrutuário ou dO fiduciário.
Parági:afo únicõ: A denúncia deverá ser exercida no
prazo de noventa dias contados da extinção do fideicomisso
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ou da averbação da extinção po usufruto, preSI,IItl_indo-se, após
esse prazo, a concordância nã inariutenção da locação.
Art. 89 Se o imóvel for alienado durante a locação, o
adquirente poderá denunciar' o cOntrato, cóm-o prã.i"o de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por
tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência
em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula
do imóvel.
§ 1~ Idêntico din!itõ terá o promiSsário comprador e
o promissá-rio cessiOnáriO, em· Carátcr irrevogáVel, com_imissão
na posse do imóvel e título regi~trado junto _à, matrícula do
mesmo.
§ 29 A denúnCia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados do registro da venda ou do compromisso,
presumindo-se, após esse pfazo·,- a: CóncoidâriCiã na: manutenção da locação.
Art. 9-:> A locaçãcy também poderá ser desfeita:
I - por mútuo acordo;
I I - em decorrência da prática de infração legaJ ou contratual;
·
·
III- em deocrrêricl.a Oa fâ.lta de pag~mento, Qo aluguel
e demais encargos; . · · : ·.
·
· . .
IV- para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalm·entc
executadas com a permariêhda dó locatárió 'nO imóVel ou,
podendo, ele se recuse a consenti-las.
· '
Art. 10. Morrendo QJocador, a locação trans~.tite-s_e
aos herdeiros.
Art. 11. Morrendo o locatário, ficarão sub-rogado~ nos
seus direitos e obrigações:·
'
. _ __ , ·_ _ _
I - nas locações 'cbm fináiidade iesídencial,: O côriíug~:
sobrevivente ou o comp~~h~iro ~' suc~ssiVari;te-õte~ qs herdeiros-necessário~ e as pessoas que viviarr:i na dependênCia económica do de cu jus, desde que residentes no irtiCSvel;
II - nas locações com finalidade não residencial, o e'spó-~-lio e, se for o caso, seu sucessor no negóciO.
Art. 12. Em casos de separação de fato, separação judi-·
cial, divórcio ou dissolução da sociedade concubinária, a locação prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou compa·
nheiro que per'rnanetei nó imóvel.
Parágrafo úriitó. Nas hipóteseS preVistas, ne-ste aifigo- ~
a sub-rogaçáo será comunicada por escrito ao locador-, o qual
terá o direito de exigir, no prazo de trinta dias, a substituição
do fiador ou o oferecimento de qualquer das garantias pre·
vistas nesta Lei.
Art. 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consenti-_
mento prévio e escrito do locador.
§ 1~ Não se presume o ·consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição.
§ 29 Desde que notificado por escrito pelo locatário,
de ocorrência de uma das hipóteses do art. 13, o locador
terá o prazo de trinta dias para manifest.ar formalmente a
sua oposição.
- c-

-_

•

SEÇÃOIT
Das Sublocações
Art. 14. Aplicam-se às sublocações, no que couber, as
disposiç·ões··relativas _àS locaç6es.
Art. 15. ResdD.dida ou fiilda a locação, qualquer que
seja sua causa, resolvem-se as ~ublocaçõc~. ~ss~gura_ndo o
direito de i~denizaçáo do ·sublocatário centrá. o .sublocador.
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Art. 16. O sublocatário responde subsidiariamente ao
locador pela importância que dever ao sublocador, quando
este for demandado, e, ainda, pelos aluguéis que se venceram
durante a lide.
SEÇÃO III
Do Aluguel
Art. 17. É livre a convenção do aluguel, vedada a estipulação em moeda estrangeira e a viilculação â variãção cambial ou ao salário mínimo.
Parágrafo único. Nas loç_ações residenciais serão observados· os critérios de reajustes previsto-s na legislação específica.
Art. 18. É lícito às partes fixar, de comum acordo, novo
valor para o aluguel, bem como inse"rir ou modifícir claUsula
de reajuste.
-- Art. 19. Não havendo acordo., o locador ou o locatário,
após trés anos de vigéncia do contrato ou do acordo anterior:
mente realizado, poderá pedir revisãO judicial do aluguel,
a fim de ajustá-lo ao- preço de mercado~
Art. 20. Salvo as hipóteses do art. 42 e da locação para
temporada, o locador não poderá exigir o- pagamento antecipado Jo aluguel.
. Art. 21. O llluguel da sublocação nãO pOderá exceder
o da locação; nas habitações coletivas multifamiliares, a soma
dos aluguéis não poderá ser superior ao dobro do valor da
lo.caç_ão.
Parágrafo único .. _O descumprimemto deste artigo auto- riza o ·sublocatário a reduzir ,o aluguel até os limites nele
estabelecidos.
.SEÇÃOIV
Dos dev.eres do locador e do locatário
Art. 22. O locador é obrigado a:
. I .:___ .entregar ao 'locatário o imóveí alugado, em estado
de servir ao uso a que se destina;
_
II--:- garantir, durante o tempo de locação, o uso pacfflccr
do imóvel locado; ·
·
·
·
·· ··· ·
III- mãllte"r, -dUrante a lotaçãO, -a- forln3 e o deSfino
do imóvel;
_
___
IV- responder pelos vícios ou.defeitos anteriores à locação_;
_
V - fornecer a·o locatário, caso este solicite, descrição
minuciosa do estado do imóvel. quando de sua entrega. com
expressa referência aós eVentuais defeitos existentes;
VI - fornecer ao locatário recibo discriminaâo das importâncias por este pagas, vedada a quitação genériCã;·VIJ - pagar as taxas de administração imobiliária, se
houver, e de intermediação, nesta compreendidas as despesas
necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou de
seu fiador;
VIII - pagar os impostos e taxas, e ainda o prêmio
de seguro complementar contra fogo, que incidam ou ve_1_1~am
a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário
no contrato;
IX- exibir ao locatário, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo exigidas;
X -pagar as despesas extraordinárias de condomínio.
Parágrafo único. Por ·despesas extraordinárias de condomínio se entendem aquelas que não se refiram- aqs gastos
rotineiros de manutenção do edifíciO, especialmente:
a) obras de re~ormas <?U a acré§çimos_ que intereSsem
à estrutura integral do imóvel;
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b) pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e
iluminação, bem com das esquadrias externas;

c) obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;
-d) indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dis-

pensa de empregados, ocorridos em data anterior ao início
da locação;
e) instalação de equipamentos de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação, de esporte e de lazer;
f) despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso
comum;
g) constituição de fundo de reserva.
Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado
ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao
vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido
indicado no contrato;
II - servir-se do imóvel para o uso convencionado_ ou
presumido, compatível com a natureza deste e..c.om. o .fiin
a que se destina, devendo _tratá-lo com o mesmo cuidado
como se fosse seu;
III - restituir o imóvel findaa locação,_ no ~stad_o ~-gt
que o recebeu, salvo as deteriorações decorrente~ do seu uso
normal;
IV - levar imediatamente ao conhecimentc c:";o locador
o surgimento de qualquer dano ou defeito, cuja reparação
a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;
V -realizar, por sua conta e risco, a imedia·:a reparação
dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocados por si, seus- dependentes, familiares, vk.ita>7tes ou
prepostos;
VI- não modificar a forma iii. terna ou externa do imóvel
sem o consentimento prévio e por escrito do locador;
VII- entregar imediatamente ao locador os documentos
de cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como
qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública,
ainda que dirigida a ele, locatário; - _
VIII - pagar as despesas de telefone e de consumo de
força, luz, gás, água -e -esgoto;
_____ _
IX - permitir a ·vistoria do imóvel pelo locador o_u por
seu mandatário, mediante: combinação prévia de dia e hora,
bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado
por terceiros, na hipótese prevista no art. 27;
X -cumprir integralmente a conv_enção de condomínio
e o.s re~lamentos internos;
XI - pagar o prêmio do seguro de fiança;
XII- pagar as deSpesas ordinárias _de condomínio.
§ 1~ Por despesas ordinárias de condomínio entendemse as necessárias à adminiStração respectiva, especialmente:
a) salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomíriio;
"
b) consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas
··
- -de uso comum;
c) limpeza, conservação e pintura das instalações e de:--_
pendências de uso cQroum;
.
d) manutenção e conservaçãO _das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos e de segurança, de
uso comum;
e) manutenção e conservação das instalações e equipamentos de uso comum destinados à prática de esportes e lazer;
f) manutenção e conservação de_elevadores, porteiro eletrônícO e antenas coletivas;
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g) pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de us_Q comum;

b) rateios de saldo devedor, salvos~ referentes a perfodo
anteriOr ao início da locação;
i) reposição do fundo de reserva, total ou parcialm~nte
utilizado no custeio ou complementação das despesas refendas
nas alíneas _anteriores, S(llvo se referentes a período anterior
ao início da locação.
_
§ 29 O locatário fica obrigado ao pagamento das despesas referidas no parágrafo anterior, desde que comprovadas
a previsão orçamentária e o rateio mensal, podendo exigir
a qualquer tempo, a comprovação das mesmas.
_ _
§ 39 No edifício constituído por unidades imobiliárias
autónomas, de propriedade da mesma pessoa, os locatários
ficam obrigados ao pagamento das_ despesas referidas no §
1~. desde que comprovadas.
Art. 24. Nos imóveis utilizados como habitação coletiva multifamiliar, os locatários ou sublocatários poderão depositar judicialmente o aluguel e encargos se a construção
for considerada em condições precárias pelo poder público.
§ J9 O levantamerito dos depósitos somente será defeádo com a comunicação, pela autoridade pública, da regularizaçãO-do imóvel.
~§ 2"-- Os locatários ou sublocatários .que deixarem o imó~
vel estarão desobrigados do aluguel durante a execução das
obras necessárias à regularização.
§ 3~ Os depósitos efetuados erit juízO pelos locatários
e sublocatários poderão ser levantados, mediante ordem judicial, para realização das obras ou serviços necessários à regularização do imóvel.
..
Art. 25. Atribuída ao locatário a responsabilidade pelo
pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinárias de
condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas juntamente
com o aluguel do mês a que se refiram.
Parágrafo único. Se o locador antecipar os pagamentos.
a ele pertencerão as vantagens daí advindas, salvo se o loca·
tário reembolsá-lo integralmente.
Art. 26. Necessitando. o il)l_óv~l de r~paros urgentes,
cuja realização incumba ao locador, o locatáóo é obriga!io
a consenti-los.
Paragráfo único. Se os reparos durarem fiais de dez
dias, o locatário terá direito ao abatimento do aluguel, proporcional ao período excedente; se mais de trinta dias, poderá
resilir o ·contrato.
SEÇÃOV
Do direito de preferência
Art. 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão
ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento,
o locatário tem preferência para adquirir o imóVel locado,
em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador
dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca.
·
Parágrafo único. A comUriiciÇ[o deverá conter todas
'as condições _do negócio e, em especial, o preço, a forma
de pagamento, a existência de ónuS reais, bem como o local
e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente.
Art. 28. O direito de preferência do locatário caducará
se não manifestada, de maneira inequívoca, sua aceitação
integral à proposta, no prazo de trinta dias.
Art. 29. Ocorrendo aceitação da proposta, pelo locatário, a posterior desistência do negócio pelo locador acarr~ta,
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a este, responsabilidade pelos prejuízos ocasionados, inclusive
lucros cessantes.
Art. 30. Estando o imóvel sublocado em sua totalidade,
caberá a preferência ao sublocatário e, em seguida, ao locatário. Se forem VáríoS -os sublocatários, a preferência caberá
a todos, em comum, ou a qualquer deles, se um só for o
interessado.
Parágrafo único. ___ Havendo pluralidade de pretendentes,
caberá a preferência- ao -locatário mais antigo, c, se da mesma
data, ao mais idoso.
Art. 31. Em_se_tratando_cte alienação de mais de uffiã
unidade imobiliária, o direito de prefêrência incidii-á sobre
a totalidade dos bens objeto da alienação.
Art. 32. O direito de preferência não alcança óS- casos
de perda da propriedade ou venda por decisão judicial, permu~
ta, doação, íntegralização de capital, cisão, fusão- e incorporação.
Art. 33. O locatário pfeteridO nõ Seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou,
depositando o preço e demais despesas do ato de transferência,
haver para si o imóvel locado, se o requeter no prazo de
seis meses, a contar do registro do ato no Cartório de Imóveis,
desde que o contrato de locação esteja averbado, pelo menos
trinta dias antes da alienação, junto ã matrícula do imóvel.
Parágrafo único. A avefbação far-se-á ã vista de qualquer das vias do contrato de locação, desde que subscrito
também por duas testemunhas.
Art. 34. Havendo condomínio no imóvel, a preferência
do condomínio terá prioridã.de sobre a do locatário.

SEÇÃO VI
Das benfeitorias
Art. 35, Siilvo eXfmissa -&sposição contratual em _contrário, as bcnfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário,
ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis,
desde que autorizadas, serão indenizáveis e permifêm exercíciO do direito de retenção.
Art. _36. _ As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, finda a locação,
desde que sua retirada não _afcte a estrutura e a substância
do imóvel.
SEÇÃO VII

o:

Das garantias locatícias

Art. 37. No contrato de locação, pode O-toCiidOf-eXigir
do locatário as seguintes modalidades de garantia: _
I - caução;
II -fiança;
III -seguro de fiança locatícia.
Parágrafo único. É vedada, sob pe-na cte 0Uiid3.de, mais
de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato
de locação.
Art. 38. A caução poderá ser em bens móveis ou imóveis.
§ 1"' A caução ·errr bens móveis deverá ser registrad-a
em Cartório de Títulos e Documentos; a em bens imóveis
deverá ser averbada ã margem da respectiva matrícula.
§ 29 A caução em dinheiro, que· não poderá exceder
ao equiválente a três meses de aluguel, será depositada em
caderneta de pou-pança, autorizada pelo poder público e por
ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas
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as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento
da soma respectiva.
§ 3o A caução em títulos e ações deverá ser substituída,
no prazo de trinta dias, em caso de concordata, falência ou
liquiâação das sociedades emissoras.
Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário,
qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva
devolução do imóvel.
Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos:
_I--:- morte do fiador;
I I - ausência, interdição, falência ou ins.olvência do fiadÇ>r, declaradas judicialmente;
m- alienação ou gravação de todos os bens imóveis
do fiador ou sua mudança dê. residência sem comunicação
ao locador;
IV __:_ exoneração do fiadot;
V- prorrogação da locação por prazo irideterminado,
sendo a fiança ajustada por prazo certo;
VI- desaparecimento dos bens móveis;
VII- desapropriação ou alienação do imóvel.
Art. 41. O seguro de fiança locatícia abrangerá a totalidade das obrigações do locatário.
Art. 42. Não estando a locação garantida por qualquer
das modalidades, o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel e encargos até o sexto dia útil do mês vin~
cendo.

SEÇÃO VIII
Das penalidades criminais e civis

Art. 43. Salvo motivo de força maior ou caso fortuito,
constitui contravenção penal, punível com prisão simples de
cinco dias a seis meses ou multa de três a doze meses do
valor do último aluguel atualizado, revertida em favor do
locatário:
I -exigir, por motivo de locação ou sublocação, quantia
ou valor além do aluguel e encargos permitidos;
I I - exigir, por motivo de locação ou sublocação, mais
de uma modalidade de garantia num mesmo contrato de locação;
III- cobrar antecipadamente o aluguel, salvo as hiPóteses do art. 42 e da locação para temporada.
ArL 44. Salvo motivo de força maior ou caso fortuito,
constitui crime de ação pública, punível com detenção de
três meses a um ano, que poderá ser substituída pela prestação
de serviços à comunidade:
I - recusar-se o lqcador ou sublocador, nas habitações
coletivas multifamiliares, a fornecer recibo discriminadO do
aluguel e encargos;
I I - deixar o retomante, dentro de cento e oitenta dias
após a entrega do imóvel, no caso do inciso III do art. 47_,
de usá-lo para o fim declarado ou, usando-o, não o fizer
_
pelo prazo mínimo de um ano;
III- não iniciar o proprietário, promissário corilprador
ou promissário cessionário, nos caSos do inciso IV dÕ- art.
9\', inciso IV do art. 47, inciso I do art. 52 e inciso II do
art. .53, a demolição ou a reparação do imóvel~ dentro de
sessenta dias contados de sua entrega;
IV- executar o despejo com inobservância -do disposto
no § 2• do art. 64.
Parágfafo único. OcorrendO qualquer das hipóteses
previstas neste artigo, poderá o prejudicado reclamar • .:;r.
processo próprio, multa equivalente a um mínimo de doze

4148 Domingo 30

e um máximo de vinte e quatro meses -do valor d"o último
aluguel atualizado ou do que esteja sendo cobrado do novo
locatário, se realugado o imóvel.
SEÇÃOIX
Das nulidades

Art. 45. São ilu_las de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente
lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no
art. 47, ou que afastem o -direito à renqvação, _n_a hipótese
do art. 51, ou que imponham obrigações pecuriiãrias·para
tanto.
CAPÍTULO II
Das disposições especiais
SEÇÃO I
Da locaçãO residencial
Art. 46. Nas locações ajustadas por esCrito e por prazo
igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de ilótificação ou aviso.
§ 1"' Findo o prazo ajustado, se o locatário continuarna posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposi- ·
ção do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo
indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do
contrato.
§ 2"' Ocorrendo a Prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta
dias para desocupação.
Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito
e com prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido
a locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeter-.
minado, somente podendo ser retomado o imóvel:
I - nos casos do art. 99;
II -em decorrência de extinção do contrato de trabalho,
se a ocupação do imóvel pelo locatário se relacione com o·
seu emprego;
III- se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge
ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou
descendente que não disponha, assim como seu cônJuge ou·
companheiro, de imóvel residencial próprio;
IV- se for pedido para demolição e edificação licenciada
ou para a realização de obras, aprovadas pelo poder público,
que aumentem a área construída em, no mínimo; vinte por
cento ou, se o imóvel for destinado à exploração de hotel
ou pensão, em ciriqüenta por cento;
V- se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cin-·
co anos.
§ 1"' Na hipótese dÕ inciso m, a necessidade deverá
ser judicialmente demonstrada se:
a) o retoman.t_e, alegando necessidade de usar o ímóvel,
estiver ocupando, com a mesma finalidade, outro de sua pro- ·
priedade situado na mesma localidade ou, residindo ou utilizando imóvel alheio, já tiver retomado o imóvel anteriormente;
h) o ascendente ou descendente, beneficiáriõâa retomada, residir em imóvel próprio.
§ 29 Nas hipóteses dos incisos III e IV, o retomante
deverá c.omp.rovar .ser p_r9prietário, p~omisSãrio compr~d?r
o~ promtssário c~sstonáno, ~em cará~er trrev?gável._. co~ :~1ssao na posse do lro_óvel e titulo registrado JUnto a matncula -

do mesmo.
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SEÇÃO II
Da locação para temporada

Art. 48. Considera-se lo~ação para temporada aquela.
destinada à residência temporária do locatário, para prática.
de lazer, realização de cursos, tratame!ltO de saúde, feitura
de obras em seu imóvel, e outros fatos que decorram tãO
somente_ d~ determinadO: temp_9, e ·coilfratada poi: prazO não
superior a noventa dias, esteja ou não moOiliado oimóvel.
Parágrafo único. No caso da locação envolver ímÓve·l
mobiliado, constará do contratO, obrigatoriamente, a deSCríção dos móvei.s e uteilsilios ·que 9. guarneCem, bem como o
_
estado em que se encontrem.
Art. 49. O locador. poderá receber, de ·uma só vez e
antecipadamente, os aluguéis e encargos, bem como exigir'
qualquer das modalidades de garanti~· pr:evistas no a_rt: 37
para atender as demais obrigações do ~ontrato.
.
Art. 50. __ Findo o prazo ajustado, se o locarário permanecer no imóvel sem oposição do locador por mais de trinta
dias, presumir-se-á prorrogada a locação por tempo indeterminado, não mais sendo exigível o pagamento antecipado
do aluguel e dos encargos.Parágrafo únicO·. Ocorrendo a prótfogaÇão, o iocador
. somente poderá denunciar o contrato após trinta meses de
seu início ou nas hipóteses dó art. 47.
SEÇÃOJII
Da locação não residencial
Art. 51. Nas locações de iiD:óveis _destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovaçãO 'do cOntrato, por igU"ãl
prazo, desde que, cumulativarrie.nte: · I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito
e com prazo determinado;
_
· · IT- o prazo mínimo· do contrato a renov_ar, ou a soma
dos prazos ininterruptas dos contratos escritos, seja de cinco
anos;
III- o locatário esteja explorando seu comércio, nomesmn ramo, pelo prazo mínimo inültérit.ipto de trêS ·anos.
§ 1~ O dire"ito assegurado neste artigo poderá ser exercído ·pelos cessionáiíos-ou ·súcessores da locação;· no caso de
sublocação total do imóvel, o direíto à renovação sotiú:mte
poderá ser exercido pelo sublocatário.
§ 2? Quando o contrato autorizar que o locatário utilize
o imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte
e que a esta passe a pertencer o fundo de comércio, o direito
à re-novação poderá ser exercido pelo locatário ou pela saciedade.
§ 3"' Dissolvida a sociedade comercial por morte de um
dos sócios, o sócio sobrevivente fica sub-rogado no direito
à renovação, desde que continue no mesmo ramo.
§ 4"' O direito à renovação do contrato estende-se às
locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim
lucrativo, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os
pressupostos previstos neste artigo.
§ 5<;> Do direito àienovaçãó decai aquele que não propu_ser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis
meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo
do contrato em vigor.
§ 69 Considera-se locação não-residencial quando o locatáfio fór pessoa jurídica e o imóvel destinar-se- ao ~so de
seus titulares, diretores, sócios, gerenteS, executivos ou em-

e

pregados.
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Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o
contrato se:
I - por determinação do poder público, tiver que realizar
no imóvel obras que importarãO na sua radical transformação;
ou para fazer modificação de tal natureza que aumentará o
valor do negócio Ou da propriedade;
I I - o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para
transferência de fundo de comércio existente há mais de um
ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente.
§ 19 Na hipótese do inciso II, o imóvel não poderá ser
destinado ao uso do mesmo ramo do inquilino, salvo se a
locação também envolvia o fu'ndo de comércio, =com as instala-ções e pertences.
§ 2~ Nas locações de espaço em "shopping centers",
o locador não poderá recusar ·a renova~o do contrato com
fundamento no inciso II deste artigo.
§ 39 O locatário tefâ direito a indenização- para ressarCimento dos prejuízos e d.os lucros cessantes que tiver que arcar
com a mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo
de comércio, se a renovação não ocorrerem raZão de proposta
de terceiros, em melhores coD.dições, ou _se_ o locador, no
prazo de três meses da entrega do imóvel, não der o destino
alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo poder público ou que declarou pretender" realizar.
Art. 53.

Nas locações de imóveis utilizados por hospi-

tais, unidades sanitárias oficiais, asilos. bem assim de estãbelecimentos de saúde e de ensino autoriZados e fiscalizados pelo
poder público, o contrato somente poderá ser rescindido:
I - nas hipóteses do art. 9~;
.
.
II -se o proprietário, prom"issário comprador ou__ promíssário cessionário, em caráter irrevogável e imitido na posse,
com título registrado, que haja quitado o preço da promessa
ou que, não o_ tendo feito, seja autorizado pelo proprietário,
pedir o imóvel para demolição, edificação licenciada ou reforma que venha a resultar aumento mínimo de cinqüenta por
cento da área útil.
_
Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores
de "Shopping Center;', prevalecerão as condições livremente
pactuadas nos contratos de locação respectivos e aS disposições
procedimentais previstas nesta lei.
§ }9 O empreendedor não poderá cobrar do locatário
em "Shopping Center": a) as despesas referidas nas alíneas e e bdo parágrafo
único do art. 22; e
b) as despesas com obras ou substituições de equipamentos, que impliquem em modificar o projeto ou memorial
descritivo, da data do habite-se, e obras de paisagismo nas·
partes de uso comum.
§ z~ As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de urgência ou força maior,
devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada sessenta dias, por si ou entidades de classe, exigir a comprovação
das mesmas.
Art. 55. Nos demais casos de locação não-residencial,
o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito,
findo o prazo estipulado, independentemente de notificação
ou aviso.
Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o loca-tário permanecer nO imóvel por mais de trinta dias sem oposiçáo do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condi~es ajustadas, mas sem prazo determinado.
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Art. 56. O contrato de locação por prazo indetermi~
nado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos trin_ta dias para a desocupação.

TÍTULO II
Dos procedimentos

CAPÍTULO I
Das disposições gerais

Art. 57.

Ressalvados os casos previstos no parágrafo

único do a~t. 19 nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel
e renovatórias de locação, observar-se-á:
I - os processos tramitam durante as férias forenses e
não se suspendem pela superveniência delas;
II- é competente pa1a conhecer e julgar tais açóes o_
forum do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver
sido eleito no contrato;
III- o valor da causa corresponderá a doze meses de
aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47. a três salários

vigentes por ocasião do ajuizamento;
-- IV -desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far-se-ão mediante corrcpondência com

aviso de recebimento ou, tratando-se de pessoa jurídica ou
firma individual, também mediante telex ou fac-símile, ou
ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no
Código de Processo Civil;
V- os recursos interpostos contra as sentenças terão
efeito somente devolutivo.
CAPÍTULO II
Das ações de de~p~io ~
- Art .. 58. Com as modíficações constantes deste capltulo, as ações de despejo terão 0 rito ordinário.
§ 1~ Conceder-se-á liminar para desocupação em qüinze
dias, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses
de aluguel, nas açôes que tiverem por fundamento exclusivo:
I....,.... o. descumprimento do mútuo acordo (art. 99, inciso
I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por-duas
testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo
de sei$ meses para desocupação, contado da assinatura do
instrumento;
__ Il_- o inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em
audiência prévia;
III- o término do prazo da locação para temporada,
tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias
após o vencimento do contrato;
IV- na morte do locatário sem deixar sucessor legítimo
na locação, referido no inciso I do art. 11, permanecendo
no imóvel pessoas não autorizadas -por lei;
V -quando o sublocatário, extinta a locação, celebrada
com o locatário, permanecer no imóvel.
§ 29 Qualquer que seja o fundamento da ação dar-se-á
ciência do Pedido aos sublocatários, que poderão intervir no
processo como assistentes.
_
_
Art. 59. Nas açõeS de despejo fundadas no inciso IV
do_art. 99, inciso IV do_art. 47, e inciso II do art. 53, a petição
inicial deverá ser instruída com prova da propriedade do im6vel ou do compromisso_ registrado.
Art. 60. Nas ações fundadas_ no § 29 do art. _46, e nos
incisos III e IV do art. 47, se o locatário, no prazo da contestação, manifestar sua concordância com a desocupação do
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imóvel, o juíz acolherá o pedido fixando prazo de seis meses
para a desocupação, contados da citação, impondo ao_vencido

a responsabilidade pelas custas_e hoQorários advocatfcios de
vinte por cento sobre o valor dado à causa._Se a desocupaçãO
ocorrer dentro do prazo fixado, b réu ficará ísento dessa responsabilidade; caso contrário, será expedido mandado de despejo.
Art. 61. Nas ações de despéjo furidadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação; observar-se-á
o seguinte:
I - o pedido de rescisão da locaÇão poderá ser cumu_lado
com o de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação, dc:;vendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminadO do
valor do débito;
II -o locatário poderá evitar a rescisão da locação r~que
rendo, no prazo da contestação, autorização para o pagamento
do débito atualizad9, independe:nternente de cálculo- e mediante depósito judicial, incluídos:
_
a) os aluguéis e acessórios da lqc_ação que se vencerem
até a sua efetivação;
b) as_multas ou penalidades contratuais, quando _exigíveis;
c) os juros de mora;
d) as custas e o.s ..honorários do advogado do locador,
fixados em dez por cento sobr~ o_ mOntante -d~Vidà, se· do
contrato não .constar disposição diVerSa;
III- autorizada a emenda da mora e efetuado C? depósito
judicial até quinZe dias após a intimação do deferimento, se
o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a
diferença, o locatário poderá complementar o depósito nO
prazo de dez dias contados da ciência dessa manifestação;
IV -não sendo complementado o depósito; o pedido
de rescisão prossegUirá pela diferença, poderiao- O locador
levantar a quantia depositada;
V- os aluguéis que se forem vencendo até a seittenÇa
deverão ser depositados ã disposição odo.juízo, nos respectivos
vencimentos, podendo o locador levantá-los cj.esçie que int:orttroversos;
VI -em havendo cumulação dos pedidos de rescisão
da locação e cobrança dos aluguéis, a e~ecuÇão desta pode
ter início-antes da çiesocupação do imóvel, caso airtbas tep.ha!_ll
sido acolhidas.
Parágrafo únic(f.T-- Não se adinífirá ~ e_mertda da mora
se o locatário. já- houver utilizado essa fÇtculdade por duas
vezes, nos doze meses imediatamente "anteriores à propositura
da ação.
-,
Art. 62. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz
fixará prazo de trip._tª- dias para a desocupação voluntária,
ressalvado o diSposto nos parágrafOs- seguintes. - § 19 O prazo será de quinze diaS se:
a) entre a citação e a sentença de primeira instância houver decorrido mais de quatro meses; ou
b) o despejo houver sido decretado com fundamento nos
inCisos II e UI do art. 9' ou no § 2• do art. 46.
§ 2? Tratando-se de estabeleciritento de em;ino aUtorizado e fiscalizado pelo poder público, respeitado O prazo -míri1mo de seis meses e. o máximo de um ano, o juiz disporá
de modo que a desocupação coinCida com o púíodo de férias
escolares.
§ 3'1 Tratando-se de hospitais, rep<irfiçõéS1fííólicas;un.i- -dades sanitárias oficiais, asilos e estabelecimentqs de_ saúde
e de ensino autoriZados e fiscalizados pelo poder público e
o despejo for decretado com fundamento no ~D.Clso IV do
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art. 9? ou no inciso II do art. 53 o prazo se-rá de um ano,
exccto nos casos em que entre a cítação e a sentença de primeira Instância houver decorrido mais de um ano, hipótese em
que o prazo será de seis meses.
§ 49 A sentença que decretar o despejo fixará o valor
da caução para o_ casO de ser ~xecq.tado provisoriamente.
Art. 63,, Salvo nas hipóteses das ações fundadas nos
iricisos I, II e IV do art. 9'-', a execução provisória do despeJo
dependerá de caução _não inferi9r_a doze meses e nem superior
a dezoito meses de aluguel, e atua~1zadQ até a data do depósito da cauçãq.
. ~- § ~9_- A _caução poderá ser real ou fidejussórfa ___e será
prestada nos autos da execução provisória.
-§ 2 9 Ocorrendo a reforma da sentença ou da decisão
que concedeu liminarmente o despejo, o valor da caução reverterá em favor do réu, como indenização mínima das perdas
e danos, podendo este reclamar, em ação própria, a diferença
pelo que a exceder.
--A.rt. 64. Findo o prazo assinado_ para a desocupição,
contado da data da notificação, será efe~uado o despejo, se
necessário com emprego de força, inclusive arrombamento.
§ _lJ Os nióveís e utensfliQs _ s~rão entregues_ à guarda
de depositário, se não os quiser retirar o despejado.
§ 2' O despejo não poderá ser executado até o trigésimo
dia seguinte ao do falecimento do .cônjug~ 1 ascendente, descendente ou irmão de qualquer das pessoas que habitem O
imóvel.
-Ãit. 65: Quaildo o imóvel {qr abandonado após_ ~juizã
da a ação, o locador poderá im-itir--se ria pOsse dO fm6Vel.
CAPÍTULO Ill.
Da ação de consignação de aluguel
e acessórios da locação

Art. 66. _ Na_ação ()bjetivand6 Opagamento dos_aluguéis
e a-cess-órios da IOCaçãõ mediãn.te oonsígnaçãO será_ obserVado:
I--:- a -petição inicial, além dos ieQuisitos exigidos pelo
arr. 282-do Código do Processo Civil. deverá especificar· ós
aluguéis e acessórioS da locação com indic_asão dos respectivos
valores;
- ·
·
·
- U ::....:..:.determinada a citaçãO do réu, o autor será_ intimado
para, no- prazo de vinte e -qUatro horas, efetuar Ó-depósito
"jUdicial da importância indicada na petiçãO inicial, s-ob pena
de ser extinto ·o proces-so;
III- o pedido envolverá a quitaçãO das obrigações que
se vencerem durante a tramitação do feito e até ser prolatada
ã sentença de primeira instância, devendo o autor protnoVer
os· depósitos nos respectivos vencimentos; - ··-·- ·-·
- - IV- não sendo oferecida a çontestação ou se o locador
receber os valores depositados, o juiz acolherá-O pedid~ declarando quitadas as obrigações, cOndenando o réu ao pagamento
das custas e honorários de vinte por· cento do valo!- doS depósitós;
·
V:__a contestação do locador, além da defesa de direito
que possa·caber, ficará adstrita, quanto à matéria de fató,
ao seguinte:
- a}- não ter havido recusa --ou mora
receber a quantia
devida;
b) ter sido justa a recusa;
c) o depósito não ter sido efetilado no prazo ou no lugar
do pagamento;
d) o depósito não ter sido integral;
VI- além de contestar, o réu poderá, em reconvenção,
pedir o despejo e a cobrança dos valores obJeto da consig--

em
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natória ou da diferença do depósito infcial, na hipótese de
ter sido alegado não ser o mesmo lhtegral;
VII - o autor poderá complementar o depósito inicial,
no prazo de cinco dias contados da ciência do oferecimento
da resposta, com acréscimo de dez por cento sobre o valor
da diferença. Se tal ocorrer, o juiz declarará quitadas as obriga~
ções, elidindo a rescisão da locação, mas imporá ao autor~re~
convido a responsabilidade pelas custas e honorários advoca~
tícios de vinte por cento sobre o valor dos depósitos;
VIII- havendo, na reconvenção, clirriulação dos pedidos
de rescisão da locação- e cobrança dos valores objeto da consignatória, a execução desta somente poderá ter início após obtida a desocupação do imóvel, caso arnbos tenham sido acolhidos.
Parágrafo único. O réu poderá levantar a-~ualét~er mo~
menta as importâncias depositadas sobre as quais não penda
controvérsia.
CAPÍTULO IV
Da ação revisional de aluguel
Art. 67. Na ação revisiãiiil de alguguel, que terá o rito
sumar.lssimo, observar-se-á o seguinte:
I-- além dos requisitos exigidos pelos arts. 276 e_ 286
do Código de Processo Civil, a petição iniciar deverá indicar
o valor de aluguel cuja fixação é pretendida;
II -ao designar a-audiência de instrução e j_ulgamento,
o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos
pelo autor ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, não
excedente a oitenta po-r·cento do pedido, que será devido
~
desde a citação;
I I I - sem prejuízo da contestação e até a audiência, o
réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo
os elementos para tanto;
IV- na audiência de instrução e·julgamento, apresentada a contestação, que deverá conter contra proposta se houver discordância quanto ao valor pretendido, o juiz- tentará
a conciliação e, não_ sendo esta possível, suspenderá o ato
para a realização de perícia, se necessária, designando desde
logo audiência cm continuação.
§ 1~ Não caberá ação revisional na pendência de prazo
para desocupação do imóvel, ou tenha sido_ este estipulado
amigável ou judicialmente.
§ 29 No curso da ã.ção de revisão, o_ alugUel provisóriO
será reajlistado na periodicidade pactuada, ou_ na fixada em
lei.
Art. 68. O aluguel fixado na sentença retroage à citação
e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados
os alugueres provisórios satisfeitos, serão pag_ª-s _çorr)gidas,
exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar
o novo aluguel.
§ 1~ Se peáido pelo locador, ou sublocador, a sentença
poderá estabelecer periodicidade de reajustamento do alguguel diversa daquela prevista no contrato revisando, be_m co~
mo adotar outro indexador para reajustamento do aluguel.
§ 29 A execução das diferenças será feita nos· a:utos -da
ação de reviSãó.
Art. 69. Na ação de revisão do aluguel, o juiz poderá
homologar acordo de desocupação, que setã- execufado me~
diante expedição de mandado de despejo.
CAPÍTULO V
Da ação renovatória
Art. 70. Além dos demais requisitoS exigidOS no art.
282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação
renovatória deverá ser instruída com:
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I - prova do preenchimento dos requisitos dos incisos
I, II e III do art. 51;
I I - prova do exato cumprimento do contrato em curso;
III -prova da quitação dos impostos e taxas que incidi~
ram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbía;
IV- indicação clara e precisa das condições oferecidas
para a renovação da locação;
V- indicação de fiador quando houver no c:ontrato a
renovar e, quando não for o mesmo, com "indicação do nome
ou denominação completa, número de sua inscrição no Minis~
tério da Economia, Fazenda e Planejamento, endereço e,
tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil,
a profissão e o número da carteira de identidade, compro~
vando, em qualquer caso e desde logo, a idoneidade finan-ceira;
VI- prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir na re-novação aceita os encargOs d3. fiànÇa, 3utorízad0
por seu cônjuge, se casado for;
VII- prova, quando for o caso, de ser cessionário ou
sucessor, em virtude de título oponível ao proprietário.
Parágrafo único._ Proposta a ação pelo sublocatário do
imóvel ou de parte dele, serão citados o sublocador e o loca~
dor, como litisconsortes, salvo se, enfVirtUde de locação originária ou renovada, o sublocador dispuser de prazo que admita
renovar a sublocação; na primeira hipótese, procedente a
ação, o proprietário ficará diretamente obrigado à renovação.
Art. 71. A contestação do locador. além da defesa de
direito que possa caber, ficará adstrita, quanto à matéria de
fato, ao seguinte:
I - não preencher o autor os requiSitoS estabelecidoS nesta lei;
- I I - não atender, a proposta do locatário, o valor locativo
real do imóvel na época da renovação, excluída a valorização
trazida por aquele ao ponto ou lugar;
I I I - ter proposta de terceiro para a locação, em condições melhores;
1V - não estar obrigado a renovar a locação (inci~os I
e II do art. 52).
§ 1~ No caso do inciso II, o locador deverá apresentar,
em contra~ proposta, as condições de locação que repute com~
patíveis com o valor locativo r~] e atuai do imóvel.
§ 2~ No caso do inciso III, o locador deverá juntar prova
documentai da proposta do terceiro, subscrita por este e por
duas testemunhas, com clara indicação do ramo a ser explorado, que não poderá ser o mesmo do locatário. Nessa hipó~
tese, o locatário poderá, em réplica, aceitar tais condições
para obter a renovação pretendida.
§ 39 No caso do inciso I do art. 52, a contestação deverá
trazer prova da determinação do poder público ou relatório
pormenorizado das obras a serem realizadas e da estimativa
de valorização que sofrerá o imóvel~ assinado por engenheiro
devidamente habilitado.
§ 49 Na contestação, o locador ou sublocador poderão
pedir, ainda, a fixação de aluguel provisório, para vigorar
a partir do primeiro mês do prazo do contraJo a ser renovado,
não excedente de oitenta por cento do pedido, desde que
apresentados elementos hábeis para aferição do justo valor
do aluguel.
_
§ 59 Se pedido pelo locador, ou Sl.Jblocador, a setença
poderá estabe~ecer periodicidade de reajustamento do aluguel
diversa daquela prevista no contrato renovando, bem como
adotar outro indexador para reajustamento do aluguel.
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Art. 72. Renoy_ada a locação, as diferenças dos aluguéis
vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e pagas
de uma só vez.
Art. 73. Na hipótese do ificiSo III do art. 71, _a sentença
fixará desde logo a indenização devida ao locatário em conseqüência da hão-prorrogação da locação, solidariamente devida
pelo locador e o proponente.
TÍTULO III
Das disposições finais e transitórias
Art. 74. Não se aplicam as disposições desta lei aos
processos em curso.
_
-- -- _
Art. 75. Todas as locações residenciais éJ.ue tenham Sido
celebradas anteriormente à vigência desta lei serão"àutomaticamente prorrogadas por tempo indeterminado, ao términO
do prazo ajustado no contrato.
_
Art. 76. Todas as locações residenciais que tenham sido
celebradas anteriormei}te à vigên_cia desta lei e que já vigorem
ou venham a vigorar por prazo indeterminado, poderão ser
denunciadas pelo locador, concedidos os seguintes prazos de
desocupação:
I -se a locação perdura por prazo inferíor a: -dois _anos:doze meses;
II -se a locação perdura por prazo igual ou superior
a dois anos: nove meses.
,
_
Parágrafo único. Na hipótese de ter havido r~visão judi~
cial ou amigável do aluguel, atingindo o preço do mercado,
a d_enúncia somente poderá ser exercitã.da após vinte e quatro
meses da data da revisão, se esta ocorreu nos -dgze meses
--_ ·
anteriores à data df! vigência destilei.
Art. 77. No que for omissa estalei aplicam-se as normas
do Código Civil e do Código de Processo Civil.
Art. 78. Para os !ins do inciso I do art. 98 da Constituição Federal, as ações de despejo poderão ser consideiãdas
corno _causas cíveis de ~enor complexidade.
Art. 79. O inciso II do art. 167 e o art. 169 da Lei
n' 6.015, de 31 de dezemhro de 1973, passam a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art. 167. . .................................................... .
I I - .........................................._.........._ ....... ,..
16) do contr_ato de loçação, para os fins de exercício
de direito de preferência.
Art. 169.
III - o registro previsto no fl!> 3 do incjs'O I do árt.
167, e a averbação_ prevista no n!' 16 do inciSo n·do art.
167 serão efetuados no Cartório onde_o_imóvel esteja
matriculado mediante apresentação de qualquer das vias
do contrato, assinado pelas partes e subscrito por duas
testemunhas, bastando a _coincidência entre o nome de
um dos proprietáriOs e- O locador."
Art. 80. O art. 3', da Lei n' 8.009, de 29 de março
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inCiSO VII:
"VII -por obrigação decon;ente de fiança concedida
em contrato de locação."
Art. 81. Ao art. 24 da Lei n' 4.591, de 16 de dezembro
de 1964, é acrescido o seguinte § 4"?:
"§ 49 Nas decisões da assembléia que envõlvam despesas ordinárias do condomínio, o locatário poderá votar,
caso o condômino-locador não compareça à reunião assemblear. ''
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Art. 82. Reputam-se válidos os registros dos contratos
de locação de imóveis, realizados até a data da vigência desta
lei.
Art. 83. Nas locações residenciais, é livre a- convenção'
do aJ.uguel quanto a preço, periodicidade e indexador d~ reajustamento, vedada a vinculação à variação do salário mínimo,
variação cambial e moeda estrangeira:
I -dos imóveis novos, com habite-se concedido a partir
da entrada em vigor desta lei;
II -dos demais imóveis rião eriquadrãdos no inciso ·anterior, em relação aos contratos celebrados, após cinco anos
de entt:ada em vigor desta lei.
.
- • Art. 84. O art. 8 9 da Lei n' 4.380, de 21 de agosto
de 1964, passa a vigorar com a seguinte redação:
; "Art. 8'? O Sistelria Firian·ceiio de Habitação,~desti
nado a facilitar e promoVer a construção e a aquisição
da casa própria ou moradiâ, especialmente pelas classes
de menor renda da população, será integrado:"
Art. 85. O Governo Federal poderá isentar do Imposto
de Renda o lucro apurado na alienação de imóveis por -pessoa
física, desde que esse lucro seja aplicado na aquisição ou
cóflstrução de outro imóvel reSidencíal, no prazo de um ano,
a contar da data da alienação. - Parágrafo ú_nico. . Q Qisposto neste artigo estende-se aos
casos em que o alienante aplique o valor do lucro imobiliário
na aquisição de imóvel residencial para parente até 2 9 grau,
de_sde que o donatário, na data da aquisição, não possua imóvel da mesma espécie.
-~ Art. 86.
O G_ovemoFede.ral poderá dispor que os pagamentos efetuados a título de aluguel serão deduzido_s na decla- _
ração de Imposto de Renda até o seu limite máximo.
Art. 87. Esta lei entrará em vigor sessenta dias após
-a sua publicação.
Art. 88. Revogam-se as disposiÇões ém con"trário, espe:.
ciálmente:
I - o Decreto n9 24.150, de 20 de abnl de 1934;
II- a Lei n' 6.239, de 19 de setembro de 1975;
· ·III- a Lei n' 6.649, de 16 de maio-de1979;
IV.,..-, a Lei n' 6.698;-ae 15 de outubro de 1979;
V-a Lei n' 7.355, de 31 de agostO âe 1985; ·
·-·vr - a Lei n'7.538, de 24 de setembro de 1986;
VII-a Lei n'7.612, de 9 de julho de 1987;
VIII- a Lei n' 8.157, de 3 de janeiro de 1991.
Câmara dos Deputados, de junho de 1991.
._
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MENSAGEM N' 216-A, DE 1991
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Excelentíssimos Senhores Membros do_Congre~so Nacional:
Nos termos do § 1' do art. 64 da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas
Excelêncíã.s, acompanhado de Exposição de Motivos dos Se:nhores Ministros de Estado_ da Justi_ça, Economia, Fazenda
e Planejamento e da Ação Social, o anexo projeto de __le_i
qtie "dispõe sobre a locação de imóvel urbano".
Brasília, 15 de maio de 1991.- Fernando Collor.
EM n' 42/91
Em 5 de_ abril de 1991
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Temos a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o-prOjeto de lei de locações, elaborado pela
Comissão Interministerial constituída para este fim.
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Reunindo os segmentos mais representativ_os da so-

ciedade, buscou a Comissão ouvir, de fornia anipla,lOcadorcs,

locatários, administradores de imóveis econstrU-tOres e, a partir das inúmeras sugestões encaminhadas, dar expressão jurídica às inquietações que envOlvem o mercado de locações
de imóveis.
3. Percebeu-se, sem grande dificuldade, que a atual Lei
do Inquilinato, ao presumir a hipossuficiência de uma das
partes na relação locatária, restou por inviabilizar a locação
de imóveis e os invesfinlentos que tradicionalmente eram destinados à construção civil, especialmente na área de hahitação.
4. Verificou-se, também, que a excessiva proteção ao
inquilino já instalado, acarretando a qued2. de investimentos
em imóveis residenciais, restou por desconsiderar os inquilinos
em potencial, que não dispõem de imóveis para locação.
5. Criou-se, Por Iorça da -afuãl Lei de Locãçóes, uma
profunda escassez de imóveis ies"idenciais para locaÇão, o que
tem levado o mercado a elevar excessivamente o valor inícial
do aluguel, gerando, entre outras conseqüênci"'"s, a elevação
dos índices inflacionários.
6. Certamente~ aS limitilções que a atuallegislação iinpõe ao exercício do direitO de retomada podem ser alencadas
como obstativas dos investimentos no setor. Mais que isto,
a excessiva restrição ao direito de propriedade resUltou em
cinco milhões de moradias fechadas ou cedidas., o que não
pode ser desconsiderado quando se tem no País 6,5 (seiS vírgula cinco) milhões de moradias em regime de locação.
7. Sensível às expectativas da sociedade, a Comissão
Intenninisterial buscou criar uma legislação que, de fato, viesse ao encontro das necessidades do mercado de locação residencial, tratando de coinpor prudentemente os interesses en~
volvidos.
8. Na proposta ora enviada a Vossa Excelência, garante-se uma estabilidade ainda maior ao locatário- na oClipaçào
do imóvel, que só poderá ser retomado após um prazo mínimo
de trinta meses, garantidos ainda mais seis me-ses para desocupação, caso haja acordo judicial ou extrã.Judicial. Ao mesmo
tempo, garantiu-se, ao contrário da legislação vigente, a possibilidade da não renovação_ automática do contrato.
9. Nos contratos residenciais fixados de início por prazo
inferior a trinta meses, a retomada do imóvel só poderá ser
viabilizada em hipóteses especialíssim-as, comO- -:(:lara uso próprio, para ascendente ou descendente, aplicando-se severas
penalidades ao retomante insincero. Ainda nos contratos com
prazo inferior a trinta meses, facultouMse ao locador a reta~
mada ao término de cinco anos de utilização do imóvel pelo
locatário, assegurando-se, também por este mecanismo, a necessária estabilidade do inquilino e de. sua família.
10. Manteve o projeto a ação revisional após três anos
de contrato, com fixaÇão provisória do aluguel em valor não
superior a oitenta poi cento do locativo de mercado, nos
moldes da orientação anteriormente traçada por Vossa Exce~
lência e já convertida em lei.
11. Nas locações não residenciais, constatou-se que a
atuallei estava a exigir, apenas, pequenos contornos de modernidade, sendo pouco alterada na sua essência. Assegurou-se, assim, o direito ã ação renOVatória às locações em
shopping centers, algo que o já antigo Decreto-Lei n" 24.15_0,
elaborado no distante ano de 1934, não poderia mesmo prever.
As renovatórias, apenas nestes casos, não permitirão a -recusa
à renovação com fundamento no uso próprio do locador, com
que se evitará a rotatividade do fundo de comércio de espaço
originariamente destinado à locação_.--
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12. Nas formas previstas em lei, propõe-se a aplicação
dO aluguel-pena, já previsto no art. 920, do Código Çivil,
como forma de assegurar o efetivo cumprimento do contrato.
13. Dentre tantas e profundas alterações, preocupou-se
a Comissão em celerizar o andamento das ações de_ despejo,
iiltroduzindo, inclusive, a figura do despejo liminar, nos casos
de acordo extrajudicial para desocupação em seis· meses; ruptura de contrato de trabalho em que o imóvel locado ao empregado tenha relação com o emprego e nas locações por temporada.
14. Ainda, no intuito de dinamizar o-desfecho das ações,
retiroU-se o efeito suspensivo- do recurso contra a sentença
que decreta o despejo. Garante-se, com este procedimento,
a célere retomada do imóvel e o efetivo ·cumprimento do
acordo antes celebrado pelas partes.
15. A nova orientação adotada revela que as partes não
deverão se prevalecer da morosidade do Poder Judiciário para
retardar o resultado do que livremente pactuaram, bem COIJIO,
ante as abreviações impostas a() rito _processual, terão suas
despesas com custas e honOráriOs diasticamente reduzidas,
já que, indusive, o ato citatório poderá ser feito por carta
com aviso de recebimento.
16. Há muito o que fazer até que as necessidades dos
brasileiros por moradia sejam definitivamente supridãs. O
presente projeto de lei do inquilinato, ao buscar o equilíbrio
de mercado através da livre negociação e da ausência de regras
excessivamente protecionistas, certainente coQtribUirá para
minimizar o grave problema habitacional do País.
17. Estas, Senhor Presidente, as razões da presente Exposição de Motivos e do projeto que faz parte da política
habitaciOnal traçada pelo Ministério da Ação Social e que
ora submetemos à decisão final de Vossa Excelência.
Queira aceitar os protestos- do nosso mais profundo respeitO. - Jarbas Gonçalves Passarinho, Ministro da Justiça
- Zélia Maria Cardoso de Mello, Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento - Margarida Maria Maia Procópio,
Ministra da Ação Social.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO IV.
_Da Oragnização dos Poderes

·· ······ ······ ······· ·· .......cA.PíT'üi:o· iii........... ··················
Do Poder Judiciário
Seção I
Disposições Gerais

.................. ; .........................................................•,...
Art. 98. A Uõião, no Distrito Federai e nos Territórios,
e os Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou
togados e leigos, competentes para a concilíação, -o julgamento
e a execução de causas cíveis de menor complexidad~ e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas
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em lei, a traosação e o julgamento de recursos- j)or__ turmas
de juízes de primeiro grau;
-_c- - -
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VI- as provas com que o autor pretende demonstrar
·a ·v-er"dade dos fa:tos alegados; _
.-YII -:-o reque~imenfo pãra-a cifa-çãõ-do réU .
-~ ~~~~~-- ._._._._._._._._._~-

LEI N•• 3.071, DE I'' DE JANEIRO DE 19!6
Código Civil,

····~···

......... ·······H·--······ ..

~····-·········
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....

···········~·
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Art. 920. O Valor da cominação imposta na claúsula
penal não pode exceder o da obrigação principal.

........................ ..................................... ................ .
.·-· .......................
.. .. ,.,....... _.._ ._ ...........
.... .
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LEI N> 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui Código de Processo Civil.

TÍTULO VII
Do Processo e do Procedimento

CAPÍTULO III
Do Procedimento Sumaríssimo
000
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Art. 276. Na petição inicial exporá o autor os fatos e
os fundamentos jurídicos, formulará o pedido e indicará as
provas, oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos.
, ,

,

,

,

,

",,, ,, ,

,

,

,

-. 0 ,

,, ,

,

,~ ---~-~~ • • u . . . ,

o, • •

~--__...~-~·

..... ,......... ····· .... ··~---- .. ,~·. ~·~ ·-~-- -.-· .... ·~~--...... ~·
TÍTULO V
Do Registro de Imóveis

CAPÍTULO VIII
Da Cláusula Penal

_,_

.................................
.
.
. --· ....................
.

LEI N' 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências, (13)

LIVRO III
Do Direito das Obrigações
TÍTULO I
Das Moralidades das Obrigações

,,,
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TÍTULO VIII
Do ProCedimento Ordinário
Vide a lei n~ 6.014, de 27 de dezembro de 1973, art. 12, sobre locação comercial.

CAPÍTULO I
Da Petição Inicial
SEÇÃO I
Dos Requisitos da Petição Inicial
Art. 282. A petiÇão inicíal indicará:
I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida;
I I - os nomes, prenomes, estado ciVil, profissão, domicilio e residência do autor e do réu;
III- o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV- o pedido, com as suas especificações;
V - o valor da causa;

CAPÍTULO I
Das Atribuições
No Registro-âe Imóveis, "além da matrícula,

Art. 167.
serão feitos:
I - o registro:
I) da instituição de bem~ de famflia;2) das hipotecas legais, juduciais e convencionais,
3) dos contratos de locação de prédios, nos quais tenha
_sido consignada claúsula de vigência no caso de alienaç_ão
· da coisa locada;
- ·
4) do penhor de máquinas e de_ aparelhos utilizados na
indústria, instalados e em funcionamento. com os_respeCtivbs
p-ertences ou sem eles;
5) das penhoras, arrestos e seqüestros de imóveis;
6) das servidões em geral;
·· 1) do usufruto e do uso sobre imóveis e dà habitaçáÓ,
quando não resultarem do direito da fami1ia;
8) das rendas constituídas sobre imóveis ou a eles_ vinculadas por disposição de última vontade;
9) dos coQt_ratos de compromisso de compra e venda,
de cessão deste e de proinessaS de ceSSão-; com oU sem cláusula
de arrependimento, que tenham por objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração,
ou deva sê-lo a prazo, de uma só vez ou em prestaÇõe-s;
10) da enfiteuse;
11) a anticrese;
12) das convenções antenupciais;
13) daS células de crédito rural;
14) das células de crédito industrial;
15) dis co-ntratos de penhor rural;
16) dos empréstimos por obrigações ou debêntures, in- -ciusive as conversíveis em ações;
17) das incorporações, instituições e conven-ções de condomínio;
18) dos contratos de promessa de venda, cessão ou prome-ssa de cessão de unidades autónomas condominais a_ que
alude a Lei n' 4.591, de 16 de dezembro de 1964, quando
a incorporação ou a instituiÇão de cOndoiníhio se forq:t-ªlizar
na vigência desta Lei;
19) dos loteamentos urbanos e ruraiS;
20) dos contratos de promessa de compra e venda de
terrenos loteados em conformidade com o Decreto-lei" n<.> 58,
de 10 de dezembro de 1937, e respectiva cessão e promesSa
de cessão, quando o loteamento se formalizar na vigência
desta Lei;
21) das citações de ações reais ou pessoais- re-ipetsecutórias, relativas a imóveis;
22) (Revogado pela Lei n• 6.850, de 12.11.80);
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23) dos julgados e a tos jurídicos entre vivos que-dividirem
imóveis-ou os-demarcarem, inclusive nso casos de incorporação que resultarem em constituição de condomínio e atribuírem uma ou mais unidades aos incorporadores;
24) das sentenças que nos inventários, arrolamentos e
partilhas adjudicarem bens de raiz em pagamento das dívidas
da herança;
25) dos atos de entrega de legados de imóveis, dos formais de partilha e das sentenças de adjudicação em inventário
ou arrolamento quando não houver partilha;
26) da arrematação e da adjudicação em hasta pública;
27) do dote;
28) das sentenças declaratórias de usucapião;
29) da compra e venda pura e da condicional;
30) da permuta;
31) da dação em pagamento;
32) da transferência de imóvel a sociedade, quando integrar quota social;
33) da doação entre vivos;
34) da desapropriação amigável e da sentenças que, em
processo de desapropriação, fixarem o valor da indenização;
I I - a averbação:
1) das convenções antenupciais e do regime de bens diversos do legal, nos registres referentes a imóveis ou a direitO$
reais pertencentes a qualquer dos cônjuges, ínCIUSiVe os adqui-ridos posteriormente ao casamento;
2) por cancelamento, da extinção dos ón,us e direitos
reais;
3) dos contratos de promessa de compra e venda, das
cessões e das promessas de cessão a que alude o Decreto-lei
n"' 58, de 10 de dezembro de 1937, quando o loteamento
se tiver formalizado anteriormente à vigência: desta lei;
4) da mudança de denominação e de numeração dos prédios, da edificação, da reconstrução, da demolição, do desmembramento e do loteamemo de imóveis;
5) da alteração do nome por casamento ou por desquite,
ou, ainda, de outras circunstâncias que, de qualquer mOdo,
tenham influência no -registro e nas pessoas nele interessadas;
6) dos atas pertinentes a unidades autónomas condorniniais a que alude a Lei n" 4.591, de 16 de dezembro de 1964,
quando a incorporação tiver sido formaiízada anteriormente
à vigência desta Lei;
7) das células hipotecárias;
8) da caução e da cessão fiduciária de direitos relativos
a imóveis;
9) das sentenças de separação de lote;
10) do restabelecimento da sociedade conjugar;
11) das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade
e incomunkaóilidade impostas a imóveis, bein como da cons·
trução de fideicomisso;12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham
por objeto atos ou títulos registrados ou averbados;
13) ex officio, dos nomes dos Iogradouros, decretados
pelo Poder Público;
14) das sentenças de separações judicial, de divórcio e
de nulidade ou anulação de casamento, quando nas respectivas
partilhas, existirem imóveis ou direitos_reais sujeitos a registro.
15) da re-ratificação do contrato de mútuo com pacto
adjeto de hipoteca em favor de entidade integrante do Sistema
FinanceirO de Habitação, ainda que importando elevação da
dívida, desde que mantidas as mesmas partes e que inexista
outra hipoteca registrada em favor çle terceiros.
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Do Processo de Renovação dos Contratos
Art. 5" O-locatário formulará a petição ínicial requerendo a citação do proprietário, para responder à ação, devendo essa petição ser instrufda na seguinte conforriiidade:
a) prova do preenchimento dos requisitos exigidos pelo
art. 2";
b) prova do exato cumprimento do contrato de locação
em curso;
c) prova de quitação com os impóstós, taxas e emolume"iitos cujo pagamento lhe caiba e possam afetar o imóvel,
objeto da locação;
d) indicaç*ão clara e precisa, no seu próprio texto ou
em papel ou documento à parte, das condições oferecidas
para a locação;
e) indicação do fiador, quando o houver, e, se for pessoa
física, referir o nome, Por inteiro, estado civil, nacionalidade
e profissão, e, se pessoa jurídica, declarar a su~ natureza
e domicílio e a prova de regularidade da sua existência: em
ambos os casos, deverá ser, também, desde logo, comprovada
a idoneidade do fiador oferecido;
1) prova, por documento autêntico e de valor legal, de
que o fiador ou fiadores indicados aceitam, solidariamente,
os encargos da fiança e tem qualidade legal para essa aceitação;
g) prova, quando for o caso, de ser cessionário ou suces- ~
sor em virtude de título oponível ao proprietário.
Art. 6' ............................................................ .
Art. 7' ...................... ·······················~··'" .. ········
Parágrafo único·: ................................................ .
(Revogados pelo art. 12 da Lei n' 6.014, de 27 de dezembro de 1973, que tem a seguinte redação:
"Art. 12. O procedimento nas ações fundadas no Decreto n' 24.150, de 20 de abril de 1934, é ordinário, aplicando-se as normas do Código de Processo Civil.")
Art. s~ A contestação do locador, além da defesa do
direito que lhe possa caber, ou que se regulará pelos princípios
gerais, fica adstrita, quanto à matéria de fato, ao seguinte:
a) não preencher o autor ou autores os requisitos estabelecidOs na presente lei e reputados como essenciais para a
propositura da ação;
b) que a proposta do locatário, excluída a valorização
tra~ida pelo locatário ao ponto ou lugar, não atende ao valor
locativo real do imóvel, em face das condições de valorização
do lugar, na época da renovação do contrato.
Parágrafo único. Nesse cas._Q o locador de_ve logo apresentar, em contraproposta, as condições de locação que repute
compatíveis com o valor locativo real e atual do imóvel na
forma prevista pela letra b.
c) que tem proposta de terceiro, competentemente individuado, para a locação do prédio por prazo pelo menos igual
ao mínimo constante da proposta ajuizada, e em condições
melhores.
§ 19 Essa proposta de terceiro deverá ser assinada pelo
proponente, seu representante ou procurador, com poderes
especiais, com duas testemunhas, competentemente individuadas, sendo todas as firmas reconhecidas, e nela s_e indicará
que o uso da coisa, pelo terceiro proponente, seus cessionários
ou sucessores. não colidirá com o gênero de comércio ou
indústria explorado no imóvel pelo inquilino com o contrato
em curso.
§ 2~ Se a proposta tiver indicação de fiador, deverá
preencher, para valer corno prova, os requisitos das letras
e e rdoart. 39

4156 Domingo 30

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II)

d) que está obrigado, por determinação de autoridades
públicas, a realizar no prédio obras que importarão na sua
radical transformação, ou modificações de tal na_tu_r~za que
aumentarão o valor da propriedade.
Parágrafo único. Essa alegação deverá ser apoiada em
relatório minucioso e pormenorizado, com estimatívas parce~
lactas e devidamente justificadas, assinado por engenheiro ou
construtor, legalmente habilitado.
.
_.
e) que o prédio vai ser usado por ele próprio 'locado!,
seu cônjuge, ascendentes ou descendentes, devendo provar,
em se tratando de alegação de necessitar do imóvel para pessoa
de sua família, que- o mesmo s_e destina a _transferência de
fundo de comércio existente há mais de um ano.
Parágrafo único. · Nessa hipótese, todivíit, 0 prédio não
poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo de comércio
ou indústria do inquilino no contrato em 'trânsito.
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Art. 169. Todos os atos enumerados no art. 167 são
obrigatórios e efetuar-se-ão no cartório da situação do ímóvel,salvo:
I -as averbações, que serão efetuadas na matrícula ou
à margem do registro a que se_ referirem, ainda que o imóvel
tenha passado a pertencer a outra circunscrição;
I I - os registres relativos a imóveis situadOs em comarcas
ou circunscrições__limítrofes, que s_erão feitos em todas .ela$.
• Oo

o• ' ' ' o • • •

OO •••••• ""•••••••

··--~-"'"····· oo~o ·····~"'A"--'l'•••••~

DECRETO N• 24.150, DE 20 DE ABRIL DE 1934

Regula as condições e processos de renovamento dos
contratos de locações de imóveis destinados a fins comerciais e industriais.
Art. 9' ····························"'''"·········--·---~-·ü Ch_ele do governo provisório da República dos Estados
Art. 10. ············································-·---·--···-. Unidos do Brasil:
Art. 11. ···········~··········-····~····'"'-··-----·,..,..,_-~---·~-·~Considerando que mio só as legislações máis adiantadas
Art. 12. ·····~····-·-·······--~~·-·······-··~--~~~~···---·-········.._.. como a própria legislação nacional, ao lado da desapropiiãÇãõ-Art. 13. ··-----·-·-····----~--.---- .. ------·---~~,A··- por necessidade_e utilid_:J.de pública limitadora do direito de
Art. 14. .. ....... ~ ..... ~ ........ ~ ................._~-~~--··---~-~,---Propriedade, têm admitido restrições à maneira--de usar esse
Art. 15. ········---~~---~H-·~---~·········-~--- ......,.~.......... .direito em benefício de irit~r"eSses ou ctmveniências_getais;
(Revogados pelo art. 12 da Lei n' 6.014, de 27 de dezemConsiâerando que a necessidade de regular as relações
en!re proprietários ·e inquilinos, por princípios uniformes de
bro de 1973.)
Art. 16. O juiz apreciará, para proferir a Sentença, eqúidade, se faz sentir universahnente, impondo corno impôs
além das regras de direito, os princípios de eqüidade, tendo aos povos da mais elevada _educaç_ão_ jurídica a instituição
sobretudo em vista as circunstânçias especiais de cada caso deJeis espe_cializadas;
concre_t_o, para o que poderá converter o julgamento em dili~
Coilsidi:raTido que, se de um modo geral essa.neces~idade
gência, a fim de melhor se elucidar.
se impôs, mais a:inda se_ torna impreterível, tendo em vista
Parágrafo únicci. As diligências determiriadas pelo juiz os_~st_~belecimento$ destinÇ},ç!o;s ao com_~.rFi9.~.~ ~ndústria, por
deverão ser promovidas pela parte que tiver interesse no anda~ isso que o valor incorpóreo do "Fundo do C.ornércio" se irite~
mento do processo.
gra e~_parte no valor do imóvel, trazendo destarte pelo trabaArt. 17. Na sentença, o juiZ, quatitlb for o caio, fixará lho alheio benefíçios ao proprietário;
-- _COnsiderando assim que não seria justo atrib_uirexclusivalogo a indenização a que tiver direito o locatário em ·co-nseqüência da não prorrogação da locação.
mente ao proprietário tal quota de enriquecimento em d,etriArt. 18. Da sentença, julgando a ação, caberá apela- mento, ou melhor, com o empobrecimento do inquilino que
ção.
criou q valor;
Considerando que u·ma tal situação yaieria Por" um locuDa Execução da Sentença
pletamento condenado pelo Direito moderno;
Consídera~do que o _Governo Provisório tem sempre insArt. 19. Passada em julgado a sentença decretando a
renovação do contrato de ar_rendamento, será ela executada pirado os seus atoS TI() sentiçlo_ ele recqnheç:e~ e:- regular essas
perante o próprio juiz da ação, pela expedição de mandado situações de justiça e eqüidade, seguindo destarte a orientação
contra o oficial de Registro de Títulos e Documentos, para do direito hodierno, sendo exemplo ffiSarite dessa diretriz
que registre nos seus livros a prorrogação decreta qUe, asSim, o Decreto n" 1.573~ de 7 de.janeiro de 1931; que pe-rmitiu,
se considerará vigente, quer entre as próprias partes, quer aos -casos enumerados, a .rescisão do_s contrato~. de ,arrenda-:em face de terceiros, a partir da data do registro desse man- mento por prazo determinado;
__ Considerando que as leis regulando as condições e prodado,
ceSi3oS-deprOii"Ogãçâo dos contrato.:s de_arrendameniq de ímó§ 19 O mandado a que se refere o presente artigo, além
da transição integral das condições do contrato_ de locação, veis destinados afins comerciais e .indust:çiais tênl sido rec~~mhe
deverá reproduzir, -também, integralmente, os julgados exe- cidas como imprescindíveis por outros países que já adotaram
e-estão sendO reClamadas- pelas necessidades brasileiras;
qüendos.
Consíderan-do que um grande número de associações de
§ 2J Se o contrato prorrogado estipular cláusula que
torne obrigatória a sua vigência para com terceiros; nõ cãso · classe, expressão exponencial da vontade coTefiVa~ já Se prode alienação do prédio, o registro, a quem se refere este nunciou pela necessidade da promulgação de urna lei regulaartigo será igualmente feito no RegistrO deliifóveis da situação dora do assunto;
do prédio.
Considerando que a Assembléia Nacional Constituinte
§ 3~ Feito o registro do mandato, que ficará arquivado
virtualmente já se pronunciou pela necessidade nacional dessa
aos respectivos cartórios de registro, será intimado o locador providência, subscrevendo, pela maioria dos seus deputados,
para ciência da diligência, devendo a penção de intimãção uma entenda que manda prover o assunto pela legisla-ção ordi·
ao indicar a data do registro ou registres e respectivos números nária," o que torna a inadiabilidade da solução do problema;
Considerando que a lei elaborada a propósito, longe de
de ordem.
comprimir quaisquer direitos, esta~elece, ao contrário, regras
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em virtude das quais com justiça e eqüidade são tutelados
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dessa indenização e, por conseguinte, o julgado que mandar
pagar a [ndenizaç~o poderá ser contra ele executado.
Decreta:
§ 2" A execução do julgado, na parte em que se referir
à indenização, só poderá ter início a partir de s_eis meses
Parte Geral
Art. 1\' Não havendo acordo entre os interessados, a prccedt:-ntes à data da terminação do contrato em curso.
§ 3" A cobrança dessa indenização se fará pelo processo
renovação dos contratos de arrendamento do prédio, urbano
de
execução
de sentença.
ou rústico, destinado, pelo locatário, a uso comercial ou indusArt. 21. O locatário tem ainda direito à ind_enização
trial, será sempre feíta-n.a--00-nformidade do disposto nesta
nos seguintes casos:
lei.
§ 1'' Se o locador, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
Art. za Para que as renovações de arrendamento fiquem sujeítas aos dispoSüiVó-s desta lei, é essencia"I que os da data em que passar em julgado a sentença que o autorizou,
deixar de fazer por instrumento público ou_ particular, este
respectivos contratos, além dos requisitos do artigo precedente
registrado no Registro de Títulos e Documentos, _contrato
(19), preencham os seguintes:
a) a locação da contrato a renovar deve ser por tempo com o terceiro, que, pela sua ofefta, impediu a prorrogação
do contrato de arrendamento, ou fazer esse contrato com
determinado;
estipulações
inferiores à proposta ajuizada.
b) o prazo--mínimo da locação, do contrato a renovar._
-§ 2~ O terceiro, cuja proposta impediu a realização da
deve ser de 5 (cinco) anos;
prorrogação do contrato, responderá, solidariamente com o
c) o arrendamento deve estar em exploração do seu co~
locador.
pela indenização a que se refere o§ 1" deste artigo.
mércio ou indústria,
mesffio ramo, pelo prazo mínimo
§ 3'1 Se o locador deixar de dar início às ob"fãs que alegou
ininterrupto de 3 (três) anos.
Art. 3" O direito asSégurado aos locatários pela pre- precisar fazer para impedir a prorrogação da locação, dentro
sente lei poderá ser exercido pelos seus cessionários ou suces-- de 3 (três) meses, a c_ontar da data da entrega do prédio
pelo inquilino.
sares.
§- 4'' Se o locador vier a explorar, ou permitir que no
§ 1~ Quando o locatário-fizer Parte de sociedade comercial, a que passe a: pertencer o fundo de comércio instalado prédio seja explorado o mesmo ramo de comércio ou indústria
no imóvel, a ação reno-vatória caberá ao locatário ou à socie- explorado pelo inquilino cujo contrato não for renovado, por
oposição do proprietário.
dade.
§ 5o O terceiro, que de· má fé fizer a exploração a que
9
§ 2 Dissolvida a sociedade comercial por morte de um - se refere o parágrafo pre~edente, responderá solidariamente
dos sócioS, proceder~se~á à liquidação para apurar os haveres com o locador, pela indenização.
do morto, ficando o sócio sobrevivente sub-rogado, de pleno
Art. 22. As indcnizações a que se referem os artigos
direito;- nos benefícios da lei, desde que ·continue na mesma precedentes, se não estiverem fixadas na sentença da ação
atividade empresária. prindpal, devem ser fixadas por processo sumário, fundido
§ 39 O sublocatário do imóvel, ou de parte dele; que
na sentença da ação de r_enovação de locação.
exercer a ação de renovação, citãrá o sublocador e o proprieArt. 23. Se o valor da indenização já estiver fix3.do petário como litisconsortes. Procedente a ação o proprietário los jUlgados, na ação para prorrogação de locação, a sua -coficiúá diretamente obrigado à renovação. Todavia será dispen- brança se fará pelo processo de execução de sentença.
sada a citação do proprietário, quando, em virtUde de locação
Da Competência
originária ou- re.Oovada, o sublocador dispuser de prazo que
admita renovar-se a sublocação.
Art. 24. Os juízes competentes para as aÇ-ões a que
§ 49 O sublocatário que, nos termos do p3.rágnifo ante- se refere a presente lei serão sempre os Juíz~s _c!_~ Díreito
cedente, puder opor ao proprietáno a renovação da subia~ Cíveis, por distribuições voluntárias, dentro das suas respeccação, prestará, em falta de acordo~ caução de valor corres- tivas jurisdições.
pondente a seis meses de aluguel.
Disposições Gerais
§ 59 Nos contratos em- que se inverter o ónus do paga· Art. 25. No cas.o de não ser feita a prorrogação do
mento de impostos, taxas e contribuições, o locatário será"
considerado em mora, para os efeitos de rescisão do contrato, contrato, o inquilino terá um prazo, que não excederá de
se, notificado pelo locador, não efetuar o pagamento nos dez seis meses, para desocupar o prédio.
§ 19 A fixação do prazo caberá ao juiz da respectiva
dias seguintes à notificação. (9
Art. 4-9 O direito à renoação-,
tendo em vista as condições singulares de cada caso.
vação do contrato de locação, nas condições e modo estabele§ 29 Esse prazo, em qualquer hipótese, se contará da
cidos nesta lei, deve ser exercido pelo locatário, no interregno
de 1 (um) ano, no máximo, até 6 (seis} meses, no mínimo, data em que, por acordo ou por sentença passada em julgado,
ficar estabelecida a não prorrogação do contrato.
anteriores à data da finalização do contrato a prorrogar.
Art. 26. O locador poderá, nas mesmas condições do
Da lndenização
inquilino, propor a ação a que se refere a Presente lei para
Art. 20. O iriqüilino que, por motivo de condições me- regular o seu dever de prorrogar ou não a locação, sendo-lhe,
lhores, não puder renovar o contrato de locação, terá direito em con-seqüência, aplicáveis todas as disposiçOes desta lei que
a uma indenização, --na conforrriidade do direitO Coinuri:i, e poSsam ser pertinentes ao seu p-rocedimento.
nomeadamente para ressarcimento dos prejufzos com que tiArt. 27. O locador poderá promover, se lhe convier,
ver de arcar em conseqüência dos encargos da mudança, perda a execução dos julgados, para tornar líquidos os seus direitos
do lugar do comércio ou indústria e desvalorização do fundo e obrigações em relação ao inquilino.
de comércio.
Art. 28. Em qualquer fase do processo, poderão as par§ 19 O terceiro que obtiver o contrato de locação é
tes fazer acordo, uma vez que não transgridam os princípios
solidariamente responsável com o locador pelo pagamento de ordem pública determinadores desta lei.
todos os- interesses;

·no
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Parágrafo único. - Esses -acotQos serão sempre homologados por sentença, da qual não haverá recurso.
Art. 29. São nulas de pleno direito as cláusulas de contrato de locação que, a partir da data da presente lei, estabelecerem o pagamento antecipado de aluguel, por qualquer forma
que seja, benefícios especiais ou extraordináriOs, e Iiotneadamente "luvas" e impostos sobre a renda, bem como a rescisãodos contratos pelo só fato de fazer o locatário concordata
preventiva ou ser decretada a sua falência.
Art. 30. São, também, nulas de pleno direito qtiãiSCJ.uer
cláusulas que visem a ilidir os objetivos da presente lei e
nomeadamente as cláusulas proibitivas da renovação do conM
trato de locação, ou que impliquem em renúncia -àoS-duettos tutelados por esta lei.
Art. 31. Se, em virtude da modificação das condições
económicas do lugar, o valor locativo fixado pelo contrato
amigável ou em conseqüência das obrigações estatuídas pela
presente lei sofrer variaçõeS, além de 20%. (vinte ·por cehto)
das estimativas, poderão os contratantes (locador ou locatário), findo o prazo de 3 (três) anos da data do inicio da prorrogação do contrato, promover a revisão do preço estipulado.
.§ 1" O processo para essa revisão será o mesmO" fixado
por esta lei para a prorrogação do contrato.
§ 2~ Esse direito de revisão poderá ser exercido de três
em três anos.
Art. 32. As regras da presente-lei não se aplicarri- às
locações em que a União Federal, os Estados, os Municípios
e as autarquias forem partes. ·
Art. 33. A matéria não prevista por esta lei se regulará
__
pela legislação geral substantiva ou processual.
Art. 34. Para o cálculo da taxa judiciária:, tomar~se-á
por base o valor de um ano de aluguel, segundo o preço
do contrato_ em vigência.
- ---Art. 35. Os processos de que trata a presente lei podem
ser instaurados e não se suspendem durante as férias foreilses.
Disposições Transitórias
Art. 36. Os locadores que na data da presente lei já
tiverem contratos de locação, por instrumentos que possam
valer contra terceiros, sobre prédios alcançados por esta lei,
poderão impugnar a prorrogação de locação fundados ne_sses
contratos.
Parágrafo único. Se, porém esses ·contratos não tiveremexecução, terão os inquilinos, que em conseqüéncia deles não
puderem obter a prorrogação dos contratos de locação, direito
à indenização a que se referem os arts. 20 a 23.
Art. 37. A requerimento do inquilino poderão ser suspensas as ações propostas pelo locador contra o inquilino,
ainda em curso, e cujos direitos estejam tutelados pela presente lei. .
Parágrafo único. Q piócésso poderá prosseguir se o inquilino, dentro do prazo de 30 (trinta) dias da sua suspensão,
não instaurar a ação de prorrogação do contrato d_~ arre_ndamento instituida por esta lei.
Art. 38. Para os contratos a terminar antes dos prazos
fixados no art. 49 , a contar da data desta lei, não vigorarão
tais prazos, podendo, em conseqüência, a ação instituída pela
presente ser proposta até a terminação do prazo dos c_ontrato_s.
Art. 39.
cação. ,
Art. 40.

Disposições Finais
Esta lei entrará em vigor na data da sua publi-

Revogam-se as disposições em contrário.-
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LEI N• 8.009, DE 29 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família.
_Art. 3~ A impenhorabilidade é oponível em, qualquer
processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista
ou de outra natureza, salvo se movido:
__ 1 - em razão dos· créditos de trabalhadores da pr9pria
residência e das respectivas contribuições previdenciárías;
II -pelo titular do crédito decorrente do financiamento
destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite
dos créditos e acrêscimos constituídos em função do respectivO
contrato;
III -pelo credor de pensão_ alimentícia;
IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial,
taxas e contribuições devidas t!ID função do imóvel familiar;
V- para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido
C<•mo garantia real pelo casal õu pela entidade familiar;
__ VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou
para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento_,_ indenização ou_ perdimento de bens .

LEI N-4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias.

- CAPÍTULO VII
Da Assembléia Geral
Art. 24. _Haverá, anualmente, uma assembléia geral ordinária dos condôminos, CooliVocada pelo síndico na forma
prevista na Convenção, à qual compete além das demais matérias inscritas na ordem do_ dia, aprovar por maio da dos presentes, as verbas para as despesas de condomínio, compreendendo as de conservação da edificação ou-conjunto de e_dificaM
ções, manutenção de seus serviços e _correlatas.
§ 1~ As decisões da assembléia, tomadas, em cad~ caso,
pelo quorum que a Convenção fiXar, õbriga:m todos os condômirioS.
§ 29 O sín(:HOO nos oito __diaS Subseqüentes à assembléia
comunicará aos condóminos o que tlver~siâo deliberado, inclusive no tocante à previsão orçamentária, o rateio das despesas,
e promoverá a arrecadação, tudo na forma que a Convenção
previr.
§ 39 Nas assembléias gerais, os votos serão proporcionais às frações ideais do terreno e partes comuns, pertencentes
a cada condómino, salvo disposição diversa da Co;nv~nção.
,, •• , ' ' ' ooooooOOoo•••

••••~ooO<oo•o•••••••~····~~·.,••••-•_..,.._.,_.=_.._M ......

LEI N• 6.239, DE 19 DE SETEMBRO DE 1975
Regula as ações de despejo de hospitais, unidades sanitárias oficiais, estabelecimentos de saúde e ensino.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacioilal decreta e eu saneiono a seguinte lei:
Art. 19 Nas locações de prédios utilizados por hospitais,
unidades sanitárias oficiais, estabelecimentos de saúde e ensino, somente caberá a.Ção-·de despejo:

-
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I - Se o locatário nãó pagar o aluguel no prazo convencionado ou, na falta de contrato escrito, até o décimo dia
útíl subseqüente ao mês vencido;
II -Se o locatário infringir obrigação legal ou conti-atual;
III -Se o proprietário", pronlitente~comprador ou promitente-cessionário, eni caráter irrevogável e emitido na posse,
com título registrado, que haja quitado o preço da promessa
ou que, não o tendo feito, seja aUtorizado pelo proprietário,
pedir o prédio para demolição e edificação licenciada, ou
reforma, de que venha a resultar aumento mínimo de 50%
(cinqüe-nta por-céilto) âa área útil;
IV- Se o proprietário; promitente- cOmpra~or ou promitente-cessionário, nas condições do inciso anteríor, pedir
o prédio para reparações urgentes determinadas pela autoridade pública competente, que não possam ser normalmente
executadas com a permanência do locatário no im6vel ou,
podendo, o locatário Se recusar a: -nelas consentir.
Parágrafo único.--A ·aÇãO de despejo sirá' pi"ecedida de
notificação,-- com o prazo de 30 (trinta) dias para os caso-s
de inciso do art. 19 , e 90 (noventa) dias para as demais hipóteses.
Art. zo Nas ações de despejo de hospitais, unidades
sanitárias· ofícíais, estabelecimentos de saúde e ensino, darse-á ciência do pedido iniCial aos eventuais sublocatários.
Art. 39 Da sentença que-decretar o despejo caherá apelação com efeiló suspensivo, salvo no caso do inciso I, em
que o efeito é devolutivo.
Art. 49 Na execução da sentença o juiz fixará prazo
não inferior a 90 (noventa) dias para desocupação ·do prédio,
salvo se, entre a data da sentença de primeira instância e
a execução da mesma houverem decorridos mais de 6_ (seis)
meses, hipótese em qii60 prazo de desocupação será de 30
(trinta) dias.
·
Art. 5~ Aplicam-se às aç6es de despejo de hospitais,
unidades sanitárias Oficiais, estabelecimentos de saúde e ensino as demais dispos.fçóes legais pertinentes, desde que não
conflitem com esta Lei.
Art. 69 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaR
ção, revogadas as disposições em cOntrárío. - - ·Brasília, 19 de ~·etemL•ro de 1975; 154~ da Independência
e 87• da República.-- Ernlslo Geisel.
c

LEI N' 6.649 DE 16 DE MAIO DE 1979
Regula a locação predial urbana e dá outras providências.
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
SEÇÃO I
Da Locação em Geral
Art. 1~ A locação do prédío urbano regula-se pelo disR
posto nesta lei.
§ lo Aplica-se a sublocação o disposto quanto à locação,
no que couber.
_
.
§ 2~? As locações para fins comerciãis õuliidustriais continuam regidas pelo Decreto no 24.150, de 20 de abril de
1934.
§ 39 Não proposta a ação renovatória do contrato, prevista no Decreto n• 24.150, de 20 de abril de 1934, suieita-se
a locação no regime instituído nesta Lei.
§ 4' . A locação dos prédios urbanos de propriedade da
. União continua regida pela legislação que lhe é própria.
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§ 59 Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários, se o contrá:do não se estipulou.
Art. 29 O contrato de locação pode ser ajustado por
qualquer prazo; se por mais de dez anos, depende de vênía
conjugal.
.
Art. 3~ Havendo prazo estipulado para a duração do
contrato, não poderá o locador, antes do vencimento, reaver
o prédio alugado: nem o locatário poderá devolvê-lo ao locador, senão pagando multa (vetado).
Art. 49 A partir do térmi~o do contrato, enquanto o
locatário continuar na posse do prédio alugado, a relação
de locação reger-se-á pelas condições do contrato terminado,
com as modificações decorrentes do disposto-nesta lei.
§ 19 Seja qual for o fundamento do término da relação
de locação, a ação do locador para -reaver o prédio alugado
é a de despejo.
·-§ 29 O diSposto no parágrafo anteriOr nãO se aplica· se
a ielãção de locação termina em decorrência de desapropriação, com imissão do expropriante na posse do prédio alugado.
Art. s~ O contrato por tempo determinado cessa, de
pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente
de notificação ou aviso (vetado).
Parágrnfo único. (vetado), findo o prazo contratual, (vetado) presumir-se-á prorrogada a locação, nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.
_
_
Art. 6" O locatário pode, mediante nOtificação ou aviso
ao locador, com antecedência mínima de trinta dias, dar por
findo o contrato por tempo indeterminado.
Art. 79 O cOntratO de locação ajustado pelo usufrutuário ou fiduciário termina com a extinção do usufruto ou fideicomisso. salvo se com ele anuiu, por escrito, o nu-proprietário
ou- o fideicomissário, ou se a prop-riedade se consolidar em
mãos do usufrutuário.
Art. 8• O empregador pode (vetado) dar por findo o
contrato de locação com o empregado, quando houver rescisão
do contrato de trabalho e o prédio locado se destinar a moradia
de empregado.
Parágrafo único. (vetado).
Ar!. 99 (vetado).
Art. 10. A cessão de locação, a sublocação e _o emprésR
timo do prédio, sejam totais ou parciais, dependem do consentimento prévio, por escrito, do locador.
Parágrafo único. Não se presume o consentimento da
simples demora do locador em menifestar formalmente a sua
oposição.
Art. 11. Morrendo o locador, transfere-se aos seus herdeiros a locação por tempo determinado ou indeterminado.
Art. 12. Morrendo o locatário, terão direito a continuar
a locação ajustada por tempo indeterminado ou por prazo
certo:
I - nas locações residenciais, o cônjuge sobrevivente e,
sucessivamente, os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência económica do locatário, desde que residentes no prédio;
II- nas locações não residenciais, o espólio do inquilino
falecido e, a seguir, se for o caso, se sucessor no negócio.
Art. 13. Extinta, por separação judicial ou divórcio,
a sociedade conjugal do locatário, prosseguirá a locação com
o cônjuge que, por acordo ou decisão judicial, continuar residindo no prédio.
§ 19 Durante a separação de fato, sub-rogar-se-á na locação o cónjuge que permanecer no prédio .
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§ 2~ Nos casos deste artigo e do seu§ 1", a sub-rogação
será comunicada ao locador, se o sub-rogado for pessoa diversa da que contratou a locação, e o locador terá direito de

exigir, nos termos do art. 31, novo fiador ou depósito emcaução.
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IV- a restituir o prédio, finda a locação, no estado em
que o_ recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do u~o nor_mal;
V- a- pagar os. encargos de limpeza, força e luz, água

e _sa_neamento, bem como as despesas ordinárias de c;ondo- _
mínio..
§ 1"" Por despesas ordinária de condomínio entendem-se
as. necessária à administração respectiva, a saber:
a) sal~rios e demais encargos trabalhistas, além de contriImóveis.
buições previdenciárias dos empregados;
b) água, luz e força utilizadas nas inStalações e partes
SEÇÃO II
de uso comum;
Do Aluguel
c) limpeza e conservação das instalações e dependências
Art. 15. É livre a convenção do aluguel.
de uso comum;
§ 19 A correção monetária do aluguel sqmente poderá
d) manutenção e conservação de equipamento_s hidráuser exigida quando o contrato _a estipular, fixando a época
licos e elétricos de uso comum;
em que será efetuada e as condições a que ficará sujeita.
e) manuterlÇão e cOnservação de elevac:l_o_res;
§ 2' A correção monetária do aluguel não poderá ultran
pe_quenos reparos em partes externas_ das instalações
passar a variação do valor nominal da ObrigaÇã_o Rt:8:JU.stávd
hidráulicas e elétricas. _
do Te_souro Nacional.
- § 2~' A indenização dos dafios, no caso de descumpri§ 39 Sem prejUízo do disposto n_o __a_rt, 31 dp_ Pecreto
mento do disposto no inciso IV, ficará sujeita _a correçãõ monen"' 24.150, de 20 de abril de 1934, é admitida a correção monetária.
tária dos alugueres, na forma e pelos índices que o contrato
Art. 20. O locador resguardará o locatário dos embafixar, limitada pelo disposto no § 2' deste artigo.
raços _e turbações de terceiros, que tenham ou pretendam
Art. 16. (vetado).
ter direito sobre o_ prédio locado, e responderá pelos seus
Parágrafo único. (vetado).
vícios ou:·defeitOs, ~nteriores à locação.
Art. 17. (vetado).
Art. 21. Incumbem ao locador todas as reparações de
que o prédio necessitar.
SEÇÃO III
Art. 22. O locatário é obrigado a fazer por sua conta,
Dos Deveres do Locador e do Locatário
no prédio, as reparações de estragos_ a que der causa, desde
Art. 18. O locador é obrigado:
que não provenham do uso normal.
I - a entregar o imóvel locado, ao locatário,
eStado
A.ft. 23. O locatário tem direito de exigir do locador,
quando este lhe entregar o prédio, relação escrita do seu
de servir ao uso a que se destina;
II- a garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso
estado_.
pacífico do prédio locado;
Art. 24. No caso de venda, promessa de venda, ou cesIII- a manter, durante o contrato de locação, a forma
são de direitos, o locatário tencpreferência para adquirir o
pré-dio locado, em igualdade de condições com terceiros, dee o destino do prédio alugado;
IV-a pagar os impostos que incidam sobre o imóvel;
vendo o proprietário dar-lhe conhecimento do negócio, meV- a dar ao locatário recibo das importâncias por este
diante notificação judicial ou comproVadamente efetuada.
pagas, com a discriminação do aluguel e de cada um dos
§ P Se o prédio estiver sublocado e111 sua totaUdaQe,
encargos convencionados;
a preferência caberá ao sublocatário e, sendo vários os sublocaVI- a pagar as taxas e quaisquer despesas de interme- tários, a todos em comum_.9U a qualquer deles, se um só
diação ou administração imobiliária, bem como as despesas
for o interessado.
extraordinárias de condomínio.
§ 29 Em se tratando de venda de mais de uma unidade
§ 1o Por despesas extraordinárias de condomínio ·com-.. imõblliáríã. a PI-eferênciã incfdifá sobre a totalidade dos bens
·
preendem-se todos os encargos referentes a obras que interes- objeto de alienação.
sem â estrutura integral ou à apareência interna Ou eXférna § 3"' Havendo pluralidade de candidatos, caberá a predo prédio, bem como os necessários para repor suas condições
ferência ao locatário mais antigo.-de habitalidade, e que não se incluam nos ·custos de condo§ 49 o direito de prefc~rênCia, previsto neste- arngo·, não
mínio previstos no§ 19 do art. 19.
alcança os casos de vepda_jridicial permUta e doação.
§ 59 Aplica-se o disposto rieste artigo ãs locações regidas
§ 2" O contrato pode estipular a obrigação de o locatário pagar o imposto sobre a propriedade predial e territorial
pelo Decreto n"' 24.150, de 20 de abril de 1934.
urbana e as taxas municipais relativas ao prédio locado.
§ 69 - Caducará o direito de preferência não o exercendo
Art. 19. O locatário é obrigado:
o locatário nos trinta dias subseqüentes àquele ·e·m que for
notificado.(')
I - a servir-se do prédio locado para o uso conv~ncionado
ou presumido, compatível com a natureza deste a com os
Art. 25~ O locatário a quem não se nOtificar a venda,
fins a que se destina devendo tratá-lo com o mesmo cuidado, promessa de Venda, ou cessão de direitos poderá depositando
como se fosse seu;
o preço e demais despesas do _ato de transferência, haver
II- a pagar pontualmente o aluguel, no prazo ajustado, para se o imóvel locado, se o requerer no prazo de seis meses
a contar da transcrição ou inscriÇão do ato _J:.ompetente no
ou na falta de ajuste, até odiá. dez do mês seguinte ao vencido;
(')
·
Cartório do Registro de Imóveis.
III- a levar ao conhecimentO" do locador as turbações
§ 1' Ressalvada a prioridade do condômino (Código
de terceiros;
CiVil, árt: 1.139), ó locatário Só poderá exercer o direito asseArt. 14. Se, durante a locação, rOr aiie-nado o pfédio,
poderá o adquirente denunciá-la, salvo_ se a locação for por
tempo determinado e o respectivo contrato contiver cláusula
de vigência em caso de ali~naç_ão e constar do Registr-o qe

em

I
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gurado neste artigo e, pelo menos trinta dias antes da venda,
promessa de venda ot1 -·cessão de autos, estiver inscrito no

registro imobiliário, na forma a ser estabelecida em regula~
menta, o contrato de locação. (l)
§ 2~' O locatário"~ preteiído na sua preferência;-poderá
reclamar do alienante perdas e danos. (3)
Art. 26. Não é lícito ao locatário reter o prédio alugado,
exceto no caso de benfeitorias necessáiiãs, ou no de benfeiw
torias úteis, se estas houverem sido feitas com conSentimento,
por escrito, do locador.
Art. 27. O sublocatário responde, subSidiariamente, ao
locador, pela importância que dever ao sublocador, quando
este for demandado, e, ainda, pelos alugueres que se vencerem
durante a lide.
§ 1~ Neste caso, notificado o sublocatário da ação, se
não declarar logo que adiantou alugueres ao sublocador, presumir-se-ão fraudulentos todos os recibos de pagamentos
adiantados, salvo se constarem de escrito com data autenticada.
§ 2"' Salvo o custo deste artigo, a sublocação não estabelece direitos nem obrigações entre sublocatário e locador.
Art. 28. Rescindida ou finda a locação, resolvem-se as
sublocações, salvo o direito de indenização que possa competir
ao sublocatário contra o sUblÇlcador.
Parágrafo único. Permanecendo sublocatários no prédio, (Vetado) terão estes, mediante aviso ou notificação, o
prazo de noventa dias para desocupá-lo.
Art. 29. Se o prédio necessitar de reparos urgentes,
o locatário será obrigado a consenti-los.
§ 1"' Se os reparos durarem mais de quinze dias, o-locatário poderá pedir abatimento proporcional no aluguel.
§ 2"' Se durem mais de um mês, e tolherem o uso regular
do prédio, o locatário poderá rescindir o contrato.
Art. 30. O contrato pode estipular que, em caso de
mora do locatário no pagame11to de aluguel ou encargos convencionados, a importância: devida vencerá juros de até um
por cento ao mês ·e que, s·e o atraso for superior a tririfã __.
dias, ficará também sujeita a correção monetária, com base
na variaç-ãO do valor nominal da Obrigação Reajustável do
Tesourd Nacional.
SEÇÁO IV
Das Garantias Locatícias
Art. 31. No contrato de locação, pode o locador exigir
do locatário as seguintes garantias:
I - caução em dinheiro;
II -garantia fidejussória, na forma do art. 1.481 do Cód(,
go Ciyil;
---III -seguro de fians:a locatícia.
Parágrafo único. E vedada mais de uma modalidade
de garantia num mesmo contrato de locação.
Art. 32. A caução em dinheiro não poderá exceder ao
valor de três meses de aluguel.
§ 1"' A caução será efetuada mediante depósito em carteira de poupança autorizada pelo poder público pelo prazo
de duração da locação, cabendo ao locatário as vantagens
daí decorrentes, por ocasião do levantamento da soma respectiva.
§ 2' A infração ao disposto no § ! 9 sujeitará o locador
ou seu representante ao pagamento de uma multa equivalente
às vantagens decorrentes do depósito; que o locatário poderá
coQ~ar por via executiva.
-
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Art.33. O Poder Executivo expedirá, no prazo de noven"ta dias a contar da publicação desta lei, as normas regulamentares do seguro de fiança a que se refere o inciso_ III
do art. 31.
Art. 34. Se a fiança for por prazo certo, poderá o locador exigir do locatário, durante a prorrogação contratual, a
apresentação de novo fiador, no prazo de trinta dias. Se este
não o fizer, ficará sujeito à caução prevista no inciso I do
art. 31.
SEÇÁO V
Da Ação de Despejo
Art. 35. A ação de despejo será regulada pelo disposto
nesta Seção.
Parágrafo único. Além de citar-se o locatário, dar-se-á
ciência do pedido aos sublocatários, que· poderão intervir no
processo, como assistentes do réu (Código de Processo Civil,
art. 50).
Art. 36. Fundando-se a ação de despejo em falta de
pagamento, poderá o réu evitar a rescisão da locação requerendo, no prazo da contestação, lhe seja permitido o pagamento do aluguel e dos encargos devidos, inclusive os que
se vencerem até a efetivação do pagamento; das multas, ou
penalidades contratuais, quandO aplicáveis; dos juros de mora;
das custas e dos honorários do advogado do locador, fixados
estes, de plano, pelo juiz em percentual sobre o valor do
débito.
§ 1~ O juiz marcará dia e hora para que, dentro em
quinze dias, seja purgada a mora, procedendo-se ao depósito
da importância, caso o locador se recus_e a recebê-la.
§ 2o Não se admitirá a purgação da mora se o locatário
já se houver beneficiado desta faculdade, por duas Vezes,
nos doze meses imediatamente anteriores à propositura da
ação, e se débito, na data do ajuizamento da petição irlicial,
for superior a dois meses de aluguel (Vetado).
§ 39 Para os fins do disposto no parágrafo anterior, não
serãO consideradas as purgações realizadas até a entrada em
vigor desta lei.
§ 4"' O disposto neste artigo aplica-se as locações amparadas pelo Decreto n' 24.!50, de 20 de abril de 1934.
-Art. 37. O juiz, ao julgar procedente a ação de despejo,
assinará ao réu o prazo de sessenta dias para a desocupação
do prédio, salvo se entre a data da citação e a da sentença
de primeira instância, tiverem decorrido mais de três meses:
ou ainda, se a locação houver sido rescindida por infração
ao disposto no § z~ do art. 18, nos incisos II e V _do art.
!"' e no art. zo ou nos casos do inciso VI do art. 52 e do
inciso II do art. 54, quando o prazo para a desocupação não
excederá de quinze dias.
Art. 38. Ressalvada a preferência do locatário, o sublocatário legítimo, desde que satisfaça as exigências do art. 35
e ofereça uma das modalidades de garantia previstas no art.
31, sub-rogar-se-á nos direitos decorrentes desta, com relação
ao prédio.
Parágrafo único. Se houver mais de um pretendente,
o juiz ouvido o locador, decidirá por eqüidade, concedendo
a locação a um dos interessados.
Art. 39. Ficará o retomante sujeito a pãgãi" ão-lócã.iáriomulta arbitrada pelo juiz, até "o máximo de vinte e quatro
I)leses de aluguel, e mais vinte por cento de honorários de
advogados, se salvo motivo de força maiõr; rios Ca:sos dos
incisos III a V e VII a X do art. 52, não usar o prédio par~
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o fim declarado, dentro de sessenta dias, ou nele não permaIII- cobrar o aluguel antecipadamente, salvo nos casos
necer durante um ano.
dos incisos I e II do art. 54;
Parágrafo único. A cobrança da multa e honorários farIV -deixar o retomante, dentro de centro e oitenta dias
se-á nos próprios autos da ação de despejo (Vetado).
após a entrega do prédio, nos casos_ dos incisos III, V e X
Art. 40. Se, rescindida amigavelmente a locação escrita do art. 52, de usá-lo para o fim declarado;
ou verbal, ou sendo a locação por prazo indeterminado, morV- não iniciar o proprietário, promitente comprador
rer o locatário sem qualquer dos suCeSsoreS previstos no art. ou promitente cessionário, nos casos dos incisos VIII e IX
12, o sublocatário legítimo poderá continuar a locação, desde do art. 52, a demolição ou a reparação do prédio, dentro
que ofereça qualquer das garantias previstas no art 31.
de sessenta dias contados da entrega do imóvel salvo motivo
§ 1~ Havendo mais de um sublocatário legítimo, é facul- de força maior.
·
tado ao locador optar entre reconhecer a todos, daí por diante,
Art. 46. São nulas de pleno direito as cláusulas do concomo locatários direito, ou indicar aquele que deve continuar trato de locação que visem a elidir os objetivos da presente
como locatário sublocador, o qual manterá as sublocações lei, e nomeadamente, aquele que proíbe a sua prorrogação.
existentes.
Art. 47 ~ __ _No que for omisso. esta lei, aplica-se o direito
§ 2 9 Não aceita a indicação pelo sublocatário escolhido, comum.
nem por qualquer daqueles que, em sbsfituição, o lo-cador
CAPÍTULO II
indicar todos o_s_sublocatários serão havidos corno locatários
Disposições Especiais sobre Locações Residenciais
direitos.
SEÇÃO I
Art. 41. A sentença que julgar procedente a ação de
Da Prorrogação ContratuaJ e dQ
despejo de hospit3.is, unidades sanitárias oficiais, estabeleReajustamento do Aluguel
cimentos de saúde ou de ensino, ou asilos, assinará aó réu
Art. 48. Consideram-se prorrogadas por tempo indeo prazo de um ano para a desocupação do prédio, salvo se,
entre a data da citação e a da sentença de primeira instânCia, terminado todas as locações que se vencerem na vigência desta
houver decorrido mais de um ano, caso em que o prazo para lei, continuando em vigor as demais cláusulas contratuais.
Parágrafo único. Regulam-se, igualmente, por esta lei
a desocupação não excederá de seis meses. _
_
_ __
·
Parágrafo único. Em se tratando de estabelecimento os-reajUstamentos de alugueres_.
Art. 49. No silêncio do conlrato, o aluguel será reajusde ensino, o juiz, respeitado o prazo mínimo Ue seis meses,
disporá de modo a que a desocupação se dê durante as férias tável anualmente.
§ 19 Na locação contratada por tempO determinado,
escolares.
Art. 42. Será recebida, somente no efeito devolutivo, sem cláusula de reajuste, o locador sO poderá exigi-lo ao térmia apelação interposta contra sentença que decretar o despejo no do prazo contratual e a cada ano subseqüente.
§ z~ O aluguel será reajustado proporcionalmente à vapor infração ao disposto no § 2' do art. 18, nos incisos II
e V do art. 19 e no art. 29, ou nos casos do inciso VI do riação do valor nominal da Obrigação Reajustável do Tesouro
Nacional, desde o dia do reajuste anterior ou, na fãlta deste,
art. 52 e do inciso II do art. 54.
Art. 43. A execução da sentença que decretar o despejo desde o início do contrato.
§ 39 É lícito às partes fiXar, de-Comunacordo, novo àlufar-se-á por notificação ao réu, e, quando presentes, ãs pessoas·
que habitem o prédio, para que o desocupem no prazo assltiá- guel.
§ 4 9 Não tendo havido acordo nos termos do parágrafo
do, sob pena de despejo.
§ 1' Findo o prazo, o prédio será despejado por dois antecedente, o locador, após cinco anos de vigência do contraoficiais de justiça, se necessário com_ o empregó de força, to, poderá pedir a revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo
ao preço de mercado. aplicando-se o disposto nos §§ 29 e
_
inclusive arrombamento._ __
~
§ 29 Os oficiais entregarão os imóveis -ã-guãtãa:de depo- 3' do art. 53.
§ 59 A revisão judici3t poder{ se~ req~erida de cinco
sitário judicial, se não os quiser retirar o despejado._
§ 39 Sob pena de suspensão ou demissão, os oficiaiS em cinco anos contados do ãCOrdo, Ou ria falta deste, do
não executarão o despejo até o sétimo dia segUinte aó do início ·cto contrato (1)
Art. 50. o-tocador e o_locatário podem na vigência
falecimento do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão
de qualquer das pessoas que o _habitem, e o sobrestarão, até das prorrogações de que trata o art. 48, ajustar novo aluguel,
nova ordem, quando houver no prédio pessoa acometida de fixado por mutuo acordo assim como seu reajustamento nos
termos do art. 49.
enfermidade grave.
Art. 44. Quando, após ajuizada a ação, o prédio for
SEÇÃO II
abandonado, o juiz, se-o requerer o autor, verificado o fato,
Da Rescisão e Retomada
expedir-lhe-á mandado de imissão de posse, aplicando-se, se
Art. 51. A locação somente poderá ser rescindida:
for o caso, o disposto no § 2~' do art. 43.
!-(Vetado);
.~
~
SEÇÃOVI
II-nos casos dos arts. (Vetados) 7' (Vetado) 14, 52
Das Penalidades
e 54;
III- por mútuo acordo ou_ por denúncia do locatário.
Art. 45. Constitui contravenções pe-rtãl, punível com
Art. 52. O despejo (Vetado) será concedido:
prisão simples, de cinco dias a seis meses, ou multa entre
I - se o locatário não pagar o aluguel da locação e demais
o valor de um a dez alugueres vigentes à época da infração:
I - exigir, por motivo de locação ou sublocação-, quantia enCargos no prazo convencionado_ ou, na falta deste, até o
dia dez do mês seguinte ao vencido;
ou valor além do aluguel e dos encargos permitidos;
I I - se o locatário infringir obrigação legal ou cometer
I I - recusar-se a fornecer recibo de aluguel ou de en_carlnfração a obrigação contratual;
gos;
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III- se o proprietário, promitente comprador ou promrtente cessionário, em caráter irrevogável e imitido na posse,
com título registrado, pedir o prédio para residência de ascendente ou descendente que nãQ dispuser, nem o respectivo
cônjuge, de prédio residencial próprio;
IV- se o locador pedir parte do prédio que ocupa, ou
em que reside, para seu uso próprio ou para residência de
descendente, ascendente ou de seu cônjuge;
V- se o locador que residir ou ulitizar prédio, próprio
ou de que seja promitente comprador ou promitente cessionário, pedir para seu uso outro de sua propriedade, ou do
qual seja promitente comprador ou promitente cessionário,
sempre em caráter irrevogável, com imissão de posse e título
registrado, comprovada em juízo a necessidade do pedido;
VI -se o empregador pedir o prédio locado a empregado, quando houver rescisão do contrato de tn1,balho, e a
ocupação do imóvel se relacioriar com o emprego;
VII- se o instituto ou a Caixa, promitente vendedor,
pedir o prédio para residência de seu associado ou m_utuário,
pror.1itente comprador;
VIII- se o proprietáriO, promitente cOmprador ou promitente cessionário, que preencha as condições do inciso III
e haja quitado o preço da promessa, ou que, não o tendo
feito, seja autorizado -pelo proprietário pedir o prédio para
demolição e edificação licenciada, ou reforma, que lhe dêem
maior capacidade de utilização, considerando-se como tal a
de que resulte aumento ao menos de vinte por cento na área
construída. Se o prédio for destinado a exploração de hotel,
o aumento deverá ser, no mínimo, de cinqüenta por cento;
IX- se o proprietário, promíterite comprador ou promitente cessionário, nas condições do inciso III, pedir prédio
para reparações urgentes determinadas por autoridades públicas, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel, ou, podendo ser, ele se
recuse em consenti-las;
X- se o proprietário, promitente cómprádor ou promitente cessionário, rias condições do inciso III, residindo em
prédio alheio ou dele se utilizando, pedir, pela primeira vez
o prédio locado para o uso próprio, ou se, já o havend~
retomado anteriormente, comprovar em juízo a necessidade
de pedido.
Art. 53. A atualização dos alugueres das locações residenciais, contratadas antes de 7 de abril de 1967, será feita
por_ arbitramento judicial ou por acordo entre as partes. Após,
reajustar-se-á na forma do art. 49 desta lei.
§ 19 A ação poderá ser proposta:
a) para as locações contratadas até 30 de no_yem_bro de
1957;
b) a partir de 1' de agosto de 1979, para as locações
contratadas entre 1~ de dezembro de 1957 e 30 de novembro
de 1964;
c) a partir de 1~ de dezembro de 1979, para as locações
contratadas entre 1" de dezembro de 1964 e 6 de abril de
1967.
§ 29 Na falta de acordo, o aluguel será 3.rbitrado pelo
juiz.
§ 39 Os acréscim-os de aluguel corresp0ndentes aos meses decorridos durante a _a_ção de revisão serão pagos pelo
locatário, corrigidOs na proporÇ-ão da variação do valor nominal da Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional, em parcelas mensais fixadas pelo juiz, até o máximo de séis, a partir
do mês seguinte ao em que a sentença da ação -de revisão
transitar em julgado._
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§ 4'' Fundando~se a ação de despejo nos casos previstos
nos incisos III, IV, V, VII, VIII e X do art. 52, se o locatário,_
no prazo de quinze dias, dec1arar nos autos que concorda
com o pedido de desocupação do prédio, o juiz homologará
o acordo por sentença, na qual fixará o prazo de seis meses,
contados da citação, para desocupação, e imporá ao mesmo
o ónus do pagamento das custas, fixando- os honorários do
advogado em vinte por cento do vã.lor da causa. Se, findo
o prazo, o locatário houver desocupado o imóvel, ficará isento
do pagamento das custas e dos honorários. Em caso contráriO
será expedido o mandado de despejo.
§ 5" Contestada a ação, o juiz,_ se a julgar procedente,
assinará ao réu o prazo de ce.nto _e vinte dias para as desocupação do prédio, salvo se entre a data da citação e" a da
sentença de primeira instância, houver decorrido mais de seis
meses, ou, ainda, se a locação houver sido rescindida com
fundamento nos incisos I, II, VI e IX do 52, casos em que
o prazo para a desocupação não excederá de trinta dias.

§ 6~ No caso do inciso V do art. 52, o retomante é
obrigação a dar ao locatário, em igualdade de condiçOes com_
terceiros, a preferência para a locação do prédio que ocupa
e do qual se queira mudar, a menos_ que a mudança decorra
de desapropriação ou de interdição do prédio por autoridade
pública.
.
- Art. 54. É vedado ao locador, nas locações nisidenciais, cobrar antecipadamente o aluguel, salvo:
I - (vetado);
I I - se se tratar de prédio situadO na orla --marítima ou
em estação climática, alugado por prazo não superior a três
meses a pessoa domiciliada em outra cidade, caso em que
poderá ser convencionado o pagamento antecipado do aluguel
pela temporada.

CAPÍTULO III
Das Disposições Transitórias
Art. 55. Não se aplicam as disposições desta lei aos
processos em curso (vetado).
Art. 56. (Vetado.)
Parágrafo único. (Vetado.)
Art. 57. Observadas as condições e os limites fixados _
pelo Banco Nacional da Habitação, as Caixas Econôro_icas
e demais entidades do Sístema Financeiro de Habita_ç_ão _poderão, até 31 de dezembro de 1983, destinar até quarenta por
cento de suas aplicações, no setor habitacioi1al, a empréstimos
a inquilinos para aquisiçãO do prédió- em que residam, qualquer que seja a data da concessão do habite-se.
Art. 58. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 59. Ficam revogadas as disposições contrárias, especialmente:
I - o Decreto-Lei n? 7.959, de_l7 de setembro de 1945;_
II - o art. 9' da Lei n' 1.521, de 26 de dezembro de
1951;
III - a Lei n• 4.494, de 25 de novembro de 1964;
IV -os arts. 17 e 28 da Lei n'4.864, de 29 de novembro
de 1965;
V- o Decreto-Lei n" 4, de 7 de fevereiro- de 1966;
VI- o Decreto-Lei n' 6, de 14 de abril de 1966;
_VII- -o Decreto-Lei n9 32~. de 7 de abril de 19_67;
VIII- a Lei n' 5.334, de 12 de outubro de 1967;
IX- a Lei n' 5.441, de 24 de maio de 1968;
X - o Decreto-Lei n' 890, .de 26 de setembro de 1969;
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XI- os arts. 8~' e 16 da Lei n~ 6.014, de 27 de dezembro
de 1973;
XII-os arts. 3•, 5• e 6• da Lei n' 6.071, de 3 de julho
de 1974;
XIII- a Lei n' 6.146, de 29 de novembro de 1974;
X1V- o Decreto-Lei n• 1.534, de 13 de abril de 1977.

LEI N' 6.698, DE 15 DE OUTUBRO DE 1979
Dispõe sobre o reajuste do aluguel nas locações residen~
dais, e dá outras providências.
O __Presidente da República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1• O artigo da Lei n• 6.649, de 16 de maio de
1979, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 49. No silêncio do contrato, o aluguel será reajustável anualmente.
§ 1o Na locação contratada por tempo determinado,
sem cláusula de reajuste, o locador só poderá exigi-lo
ao término do prazo contratual e a cada ai10 subseqüente.
§ 2"' O aluguel será reajustado proporcionalmente à
variação do valor nominal da Obrigação ReajustáVel do
Tesouro Nacional, desde o dia do reajuste anterior Ou,
na falta deste, desde o início do contrato. _
.
§ 39 É lícito às partes fixar, de comum acordo, novo
aluguel.
§ 49 Não tendo havido acordo, nos termos do parágrafo antecedente, o locador, após cinco ail.os-de vigência
do contrato, poderá pedir a revisão judicial do aluguel,
a fim de ajustá-lo ao preço de mercado, aplicando-se
o disposto nos§§ 2• e 3• do art. 63.
§ 5" A revfSão jiidiéial poderá ser requerida de cinco
em cinco anos, contados do acordo, ou, na falta deste,
do início do contrato."
Art. 29 Ressalvadas as disposições do contrato, o primeiro reajuste do aluguel residencial, após a publicação desta
-__ _ :lei, só será eXigível:
I - a partir de 19 de novembro de 1979, se o -aluguel
em vigor foi fixado antes de 1" de agosto de 1978;
II- a partir de 1'? de dezembro de 1979, se fixado entre
1"' de agosto e 30 de setembro de 1978, inclusive;
III- a partir de 1' de janeiro de 19150;~ se fixado entre
19 de outubro e 30 de novembro de 1978, inclusive;
IV - a partir de 1• de fevereiro de 1980, se fixado após
30 de novembro de 1978.
Art. 3• Os arts. 24 e 25 da Lei n• 6.649, de 16 de maio
de 1979, passam a vigorar com o acréscimo dos parágrafos
a seguir indicados:
HArt. 24.
§ 69 Caducará o direito de preferência não o exercendo o locatário nos trinta dias subseqüentes àquele
em que for notificado."
"Art. 25. . ......................... ······--··········-·---·····

"§ I' Ressalvada a pri'oridade do condómino (Código
Civil, art. 1.139), o locatário só poderá exercer o direito
assegurado neste artigo se, pelo menos trinta dias antes
da venda, promessa de venda ou cessão de direitos, estiver
inscrito no registrO imobiliário, na forma a ser estabelecida em regulamento, o contrato deJoca_ção.
§ 2» O locatário, preterido na suá preferência, poderá
reclamar do alienante perdas e danos."
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ArL 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua pUblicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de outu~ro de 1979; 158» da Independência

e 91• da República.- JOAO FIGUEIREDO...:. Petrõnio Portelia - Karlos R1iscbbleter- Delfun Netto.
LEI N' 7.355, DE 30 DE AGOSTO DR1985
Altera o art. 7• da Lei n• 6.649, de 16 de maio de 1979
- Lei do Inquilinato.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
_
Art. 1• O art. 7• da Lei n• 6.649, de 16 de maio de
1979, passa a vigorar com a seguinte tedação:
"Art. 7? O contrato de locação ajustado pelo usufrutuário ou !í9uciári0 termina cõin a extinção do usufruto
ou fideicomfSSo, salvo se com ele anuiU, por escrito, o nu-proprietáriO oU o fideicomissárío, ou se a propriedade
se-consolidar em mãos de usufrutuário ou do fiduci~rio."
Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1985; 164• da Independência
e 97• da República. ~ JOSÉ SARNEY - Fernando Lyra.
LEI N• 1.538, DE 24 DE SETEMBRO DE 1986
Suspende a execução de sentença em ações de despejo,
e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1"' Nas ações de despejo relativas a prédios urbanos
residenciais e não residenciais, regidas pela Lei n9 6.649, de
16 de maio de 1979, nenhuma sentença será executada, a
partir da data· da vigência desta lei e até o--dia 1~ de marçO
de 1987, ressalvado o disposto no art. 4• desta lei.
Parágrafo único.= -Se, ria datã. di Vigência desta lef já
houver decorrido o prazo fixado pelo juiz para a desocupação,
e a retomada ainda não se tiver efetivado, suspender-se-á
a sua execução até o dia 1' de março de 1987.
Art. 2? O prazo fixado pelo juiz para a desocupação
do prédio, nas :ações de que trata o artigo anteriár ilão cor.rerá
entre a data da vígência desta lei e o dia 1,. de março de
1987.. '
Parágrafo único. O prazo suspenso recomeçará a correr
no dia 2 (dois) de março de 1987, por tempo igual ao que
faltava para a sua complementação.
Art. 3"' Ficam suspensos, a partir da data da vigência
destà lei, e até o dia 19 de março de 1987, os processos de
revisão judicial do aluguel (§§ 4• e 5• do art. 19 da Lei n'
6.649, de 16 de maio de 1979 modificada pela Lei n' 6.698,
de 15 de outubro de 1979).
§ 1"' Nasações de revisão do aluguel, ajuizadas na vigência desta lei, suspender-se-á o processo imediatamente após
-a citaç3:o do réu.
§ 2» Findo o· prazo da suspensão, o escrivão fará os
autos oonclusos ao juiz, que ordenará o prosseguimento do
processo.
Art .. 4"' _Não. se aplicam as disposições desta l~i:
I --às locações de prédios urbanos previstas no inCisO
II do artigo 54 da Lei n• 6.649, de 16 de maio de 1979;
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II- às locações de prédios urbanos residencias cuja retoII - às locações de prédios urbanos residenciais e não
residenciais cuja retomada tenha por fundamento:
mada tenha por fundamento:
a) a falta de pagamento do aluguel ou dos demais encara) a falta de pagamento d_o aluguel ou dos demais encar-gos;
gos;
b) a inflação pelo locatário -de qualquer outra obr-igação
b) a inflação, pelo locatário, de qualqueT outra obrigação
legal ou contratual;
legal ou contratual;
- c) a rescrição de contrato de trabalho, quando a ocupação
c) a rescisã"o-do con_trato de trabalho, quando a ocupação
do imóvel se relacionar com o emprego;
do imovél se relacionar com o emprego;
c) a necessidade de efetuar reparações urgentes no prédio
d) a necessidade de efetuar reparações urgentes no prédio locado, determinadas por autoridade pública, que não locado, determinadas por autoridade pública, que não possam
possam ser normalmente executadas com permanência do lo- ser normalmente executadas com permanência do locatário
catário no imóVel, ou podendo ser, ele se recuse em consen- no imóvel, ou, podendo ser, ele se recuse a admiti-las;
------c) a necessidade, manifestada pelo proprietário, promití-las;
e) a necessidade, manifestada pelo proprietário"; promi- tente ·comprados ou promitente cessionário, de retomar o-prétente comprador ou promitente cessioitário de um único imó- dio para uso, desde que seja ele o único de sua propriedade.
III- às locações urbanas residenciais cujo inqúilino seja
vel residencial (vetado) e que esteja residindo em prédio alheio
ou dele se utilizando, de retomar o prédio locado para uso proprietário de outro imóvel semelhante, alugado a terceiro.
Art. 5~ As disposições desta lei aplicar-se-ão desde ao~
próprio.
Art. 5o -As disposições desta lei aplicar-se-ão desde logo processos em curso.
aos processos pendentes, ressalvados aqueles cujas ações de
Art. 6' (Vetado).
Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publidespejo para a retomada de prédios urbanos residenciais tenham sido propostas antes de 28 de fevereirO de 1986, com
cação.
Art. s~ Re~ogam-se as disposiçóes em contrário.
fundamento no inciso III ou no inciso X do art . .52 da Lei
Brasília, 9 de julho de 1987; 116' da Independência e
n' 6.649, de 16 de maio de 1979.
Art. 6° Esta lei entra em vigói' na -data de sua publi- 99• da República. -JOSÉ SARNEY - Paulo Brossard.
cação.
LEI No 8.157, DE 3 DE JANEIRO DE 1991
Art. 79 Revogam-se as disposições em coritdfió. -Modifica
a Lei n~ 6.649, de 16 de maio de 1979, que
Brasíliã., 24 de setell1bro de 1986; da Independência e
regula a locação predial urbana, e da outras providências.
98• da República. -JOSE SARNEY - Paulo Brossard.
O Presidente da República,
LEI N• 7.612, DE 9 DE JULHO DE 19!17
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu saneio-_
Dispõe sobre a suspensão dos processos de despejo e
no a seguinte lei:
dá outras providências.
Art. 1' (Vetado)
Art. 2"' Nas locações regidas pelo Decreto n 9 24.150,
O Presidente da República, faço saber que o Congresso
de 20 de abril de 1934, e rias demais lo-cações não "residenciais,
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
fai'-se-á o reajusté do aluguel pelo indice livremente pastuado
Art. 19 Ficam suspensOs por-noventa dias, contados da
pelas partes, dentre os editados pela Fundação Getúlio Vargas
vigência desta lei, os processos concernentes às ações de des-·FGV, pela Fundação Instituto de Pesquisas Económicas
pejo relativas a prédios urbanos residenciais, cuja locação
-PIPE ou por órgão- oficial, exceto os de variação da taxa
é regida pela Lei n' 6.649, de 16 de maio de 1979.
·
cambial e do salário mínimo.
-___ _
§ 19 Nenhuma sentença de despejo será executada,
Art. 39 Na ação de revisão de aluguel residencial, o
mesmo que proferida anteriormente à vigência desta lei.
locador ou o locatário poderá pedir que o juiz, ao despachar
§ 2"' Se, na data desta lei, já houver decorrido o prazo
a
petição inicial e sem audiência -do requerimento; lhe arbatre.
assinalado pelo Juiz para a desocupação do imóvel, sem que
desde logo, à vista dos documentos indispensáveis à comprotenha eSta sido efetivada, suspender-se-á, também, a sua exevação do valor locativo no mercado da situaç-ão do imóvel!
cução.
o~ âluguel provisófia.
-'
§ 39 Findo o prazo a que alude este artigo, o escrivão
§ 19 O aluguel provisório, Cfue não execederá oitenta
fará os autos conclusos ao Juiz, que ordenará 'o prosseguipor cento do valor indicado_ na petição incial, vigorará até
mento do processo.
que
proferida a sentença.
Art. 2? Os processos a que se refere o -aft. 19 , cujas
§ 29 Quando houver fundado receio de lesão grave ou
ações tenham sido ajuizadas após a entrada em vigor deta
de difícil reparação, a vista das alegações e propostas oferelei, suspender-se-ão imediatamente após a citação do réu.
cidas na resposta do requerido, o juiz poderá rever o valor
Art. 3~' Durante a suspensão, é defeso praticar qUalquer
do aluguel provisório.
ato processual, podendo o Juiz, no entanto:
§ 3"' Nas sentenças proferidas na ação de que tr2ta este
I - determinar a realização de ates urgantes, a fim de
artigo, a apelação será recebida apenas no efeito devolutivo.
evitar dano irreparável; ou
Art. 4"' Nas. locações residenciais, o primeiro reajuste
de alugueis, após ·a data da publicação desta lei, será feito
II -mandar reduzir a termo o acordo a que tenham
chegado as partes, caso em que, assinado por estas e homoloconsiderando-se:
gado pelo Juiz, terá valor de sentença, que poderá ser execuI - até fevereiro de 1990, os índices pactuados;
II- no mês de março de 1990, o índice .de quarenta
tada.
Art .. 49 Não se aplicam as disposições desta lei:
e um inteiros e vinte e oito centésimos por -centó; e
III - no período de abril a setemóro, as metas para os
I - âs loca,-çôes de prédios urbanos previstas no inciso
percentuais de variação média dos preços fixados, noa atos
II do art. 54 da Lei n• 6.649, de 16 de maio de 1979;
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expedidos com base no art. 27z0, inciso III, da lei n" 8.030,
de 12 de abril de 1990.
Art. 5" (Vetado)
Art. 6o As relações jurídicas decorrentes da Medida_
Provisória n'.' 227, de 20 de setembro de 1990 e da Medida
Provisória no 250, de 19 de outubro de 1990, serão disciplinadas
pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo
único do art. 62 da Constituição.
Art. 7o Esta Lei entra em vígor ·na data de sua publicação.
Art. s~ Revogam-se os_atts. 6" e 7"' da Lei _n'' __7.801,_
de 11 de julho de 1989, o art. 7" da Lei n" 8.030, de 12 de

abril de 1990 e demais disposições em contrário.
Brasflia, em 3 de janeiro de 1991; 170~ da Independência
e 103" da República. -FERNANDO COLLOR - Jarbas
Passarinho- Zélia M. Cardoso de Mello.
(A ComiSSão de Constituição, Justiça e CidadaniãJ
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 82, DEI991
(N• 1.050/91, na Câmara dos Deputados)
Estabelece normas para a realização das eleições municipais de 3 de outubro de 1992 e dá outras providências.
O Congresso Nacionã.l decreta:
Disposições Preliminares
Art. 1"' As eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores serão realizadas, simultaneamente, ·em todo o País,
no dia 3 de outubro de 1992.
§ 1" Na mesma data serão realizadas eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores nos Municípios que venham a ser criados até 19 de maio de 1992.
§ 29 Serão considerados eleitos o Prefeito e o Vice-Prefeito com ele registrado que obtiverem maioria de votos.
Art. 2~-- Nos Municípios com rilãis de duzentos miL eleitores serão considerados eleitos o Prefeito e o Vice-Prefeito
com ele registrado que obtiverem maioria absoluta de Ntos,
não computados os em branco e os nulos .. ,
§ to Se nenhum candidato alcançar maioria abs.oluta_
na primeira votação, far-se-á nova eleição no dia 15 de novembro de 1992, concorrendO os dois candidatos mais votados
e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos
votos, não computados os em branco e os nulos.
§ 2~ Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer
morte, desistência ou impedimento legal de candidato a Prefei:..
to, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o-de maior ·votação.
§ 3"' Se remanescer eilJ, segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualifiCar-se-á O mais idoso~
Art. 3~ .A. posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, eleitos nos termos.desta lei, dar-se-á dia 19 de janeiro
de 1993.
.
...
Art. 4"' Nas eleições referidas nos artigos anteriores será
aplicada a Legislação Eleitoral vigente, ressalvadas as regras
especiais estabelecidas nesta lei e o disposto no art. 17, §
1Ç> da Constituição Federal, assegurando-se autonomia aos Partidos Políticos.
. ..
.
.
Art. 5? Somente poderão registrar candidatos ou participar de coligações, com vistas às eleições previstas nesta lei,
os. Partidos Políticos que tenham os estatutos e o Diretório
Nacional devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 5 de julho de 1992.
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§ 1~ Nos Municípios em que não houver Diretórío Municipal organizado, a Convenção Municipal destinada a deliberar sobre coligações e escolha de candidatos será organizada
e dirigida por Comissão Municipal Provisória designada para
esse fim pela Comissão Executiva Regional ou Comissão" Regional Provisória, sendo essa atribuição conferida, onde houver, à Comissão Provisória de qu~ trata o parágrafo 1"' do
artigo 59 da Lei n" 5.682, de 21 de julho de 1971 e alterações
posteriores.
§ 29 Nos Municípios, a que se refere o parágrafo a-nterior, as atril5uiç0es previstas nesta _lei para a~ Comissões Executivas Municipais serão exercidas pelas Comissões Municipais
Provisórias.. ·§ 39 Os díretóríos nacionais·dos.Partidos Políticos poderão reformar seus estatutos desde que façam publicar na imprensa oficial as modificações propostas· com antecedências
mínima de 30 (trinta) dias da reunião convocada para tal
fim.

Art. 6" É facultado aos Partidos Políticos celebrar coli·
gações para o registro de candidatos à eleição majoritária,
ja eleição proporcional ou a ambas. .
. .
§ 1? É vedado ao Partido Político .celebrar coligações
diferentes para a eleição majoritária. e para eleição proporcional.
· § 29 _ A coligação terá denominação própria, que pOderá
ser a junção de todas as siglas âoS Partidos que a·integram,
sendo a ela.assegurados os direitos conferir aos- Partidos Políticos no que se 1refere ao processo eleitoral.
§ 39 Cada Partido deverá usar sua própria legenda, sob
· ··
· - -~-.- ~- a denominação de coJigação,
. § 49 Nos_l.ViuJ?.icípios com mais de um milhão de habitantes, a proposta de coligação deverá .se.r_encaminhada. pela
Comissão Executiva Regional, pela COmissão Region.al Provisória ou na forrna do estatuto partidário.
Art. 7• As coligações dependerão de proposta da Co·
missão ExecutiVa Municipal ou de trinta por cento dos corivencionais, e de aprovação pela maioria absoluta dos membros
da Convenção Municipal.
Art. go Na formação de coligações serão obseryadaS as
seguintes normas:
I -na chapa da coligação poderão ser inscritos candidatos filiados a quaisquer Partidos PolíticOs dela integrantes;
II-o pedido de registro dos candidatos será subscrito
pelos PreSidentes dos Partidos coligados ou seus delegados,
ou pela maioria dos membros das respectivas COinissões Executivas Mun.içipais;
Iíi-·a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral por delegados indicados pelos Partidos que a compõe ..
Art. 99 As convenções detinadas a deliberar sobre cohgaçOes e es.colha de candidatdos serão convocadas na fo~_ma .
do estatuto de cada Partido Político ou, se este for om1sso
na forma do art. 34 da lei n• 5.682, de 30 qe julho de 1971,
para se realizarem· até 24 de junho de 1992, e o requenment<?
de registro dos candidatos deverá ser apresentado ao Cartório
Eleitoral até âs dezoito horas do dia 5 de julho de 1992.
§ 1• Para os efeitos do art. 16 da Constituição Federal,
considera-se como ~erino inicial do processo eJeitoral_, nas
eleições de que trata esta lei, a data estabelecida neste artigo
para o pedido de registro dos candidatos.
§ 2<:>. A Convenção Municipal será constituíd.a na forma
do estatuto de cada Partido Político ~:m; se este forni otli1s~o, .
na seguinte~foi1na:
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I - nos MunicípiOs com-ate urifmilhão de habitantes,
onde haja diretóiió_:_- - ---a) os membros do Diretórfõ Municipal;
b) os vereadores, deputados e senadores com domicílio
eleitoral no Município;
c)os delegados à Convenção Regio-nal;
II- nos MunicípiOs CóiD. m:líSde um milhão de habitan~
tes, onde haja diretõrio:- _
-a) os vereadores, deputados e senadores com domicílio
eleitoral no Município; --b) os delegados ã Convenção RegiOrial dos diretórios
de unidades administratíVas
zonas elc!itóraiS- e(fllipatadas
a Municípios.
_
§ 3\' Nos MunicíPios em que rião haja DiretóriO, partíClparão- das Convenções os membros a, que se refere o parágrafo

ou-

anterior, observado o seguinte:
_ _
I - nos MunicípiOs com= ate Um miJhão de habitantes,
os membros do Diretório Municipal serão substituídos pelos
membros da Comissão Municipal Provisória; -I I - nos Municfpios com- ri:iais-âe um inilhão de habitantes, as unidades administrativas ou zonaS eleito-rais que-rião
tiverem Diretóriá-Organizado serão representadas pelo Presidente da ComisSão Provisória respectiva, salvo diversa determinação estatutária.
§ 49 Nos Municípios com mais de um milhão de habitantes, a Convenção Municipal será convocada pela Comissão
Executiva Regional, pela Comissão Regional Provisória ou
na forma do estatuto partidário.
Art. 10. O_ prazo de domicílio eleitoral e de filiação
partidária dos candidatos às eleições previstas nesta lei é de
um ano antes do pleito.
§ 19 Considera-se deferida a filiação partidária_ com o
atendimento das regras estatutárias do PartidQ respetivo, cabendo ao órgão da Justiça Eleitoral proceder às devidas .anotações, ressalvados os direitos de r_ecurso.
§ 29 No caso dos Municípios criados até maio de 1992,
o domicílio eleitoral será comprovado pela inscrição nas seções
eleitorais que funcionem dentro dos limites territoriais do novo
Município.
Art. 11. Cada Partido Político poderá registrar candidatos para a Câmara dos Municipal em número de até o
dobro de cargos a serem preenchidos.
§ 1' No caso de coligação de até 2 (dois) Partídos, o
número de candidatos registrados corresponderá ao triplo dos
lugares a preencher.
~
§ 2' Se a Coligação for de 3 (três) ou mais Partidos,
poderão ser registrados até o triplo e mais cinqüenta-pOr cento
-·
. __
.desse triplo.
§ 3~' A Convenção do Partido Político poderá fiXar,- deil:tro dos limites previstos neste artigo. quantos candidatos deseja registrar, antes da votação de sua relação de candidatos.
Art 12. Os Partidos Polfticos que optarem pelã realização de eleições préviã.s;-procederão de acordo com o que
prescrevem seus estatutos, observados os prazos estabelecidos
__ _
no art. 9~ desta lei.
Art. 13. Para o MunicípíO cujã Lei OrgâriiCa seja omiSsa, caberá ao Tribunal Regional Eleitoral declarar, até o dia
10 de junho de 1992, o número de Vereadores a serem eleitos,
observado o disposto no incíSOIV do artigo 29 da COnstituição.
Parágrafo úniCo. Na declaração do Tribunal Regional
Eleitoral, serão considerados dados populacionaíS-atualizados
em 15 de maio de 1992 pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística- IBGE.
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Art. 14. A inSciiçãõ -de candidato às eleições majoritárias e de chapa às eleições proporcionais, para decisão da
convenção, salvo diversa determinação estatutária, poderá ser
feitá pela Comissão Executiva Municipal, pela Comissão Municipal Provisó_ria ou cada grupo de dez por cento dos convencionais.
§ 1~ A inscrição a que se refere este artigo será feita
na Secretaria da Comissão ~xec_utiva Municipal até quarenta
e OitO hora$ do início da conVenção.
- § z~ Serão votadas em escrutínios diferentes as chapas
de candidatos às eleições majoritárias e proporcionais.
- § 3~ Nenhum convencional poderá subscrever mais de
uma chapa e nenhum candidato poderá concorrer ao mesmo
cargo em chapas diferentes, ficando anuladas as assinaturas
e inscrições de candidatos em dobro.
_ § 4 9 Todas as chapas que obtiverem, no mínimo, vinte
por cento dos votos dos convencionais participarão-, p-roporcionalmente, obedecida a ordem de votação, da lista de candidatos do partido às eleições para a Câmara Municipal.
Art. 15. Os Presidentes dos Diretórios Municipais ou
das Comissões MunicipaisProvisó_rias solicitarão à Justiça
Eleitoral o registro dos candidatos escolhidos na Conv'enção.
" - § 19 No caso de coligação, o pedido de registro obedecerá o disposto no inciso II do art. 89 desta lei.
§ 2 9 Na hipótese de os partidos ou Coligações não requererem os registres dos seus candidatos, estes poderão pedir
o registro à Justiça Eleitoral nas quarenta e oito horas seguintes
ao encerramento do prazo previsto no art. 9~ desta lei.
§ 39 _ A hipótese prevista no parágrafo anterior aplica-se
também ao candidato escolhido em eleições prévias, se estas
se~ realizarem em conformidade com o que determina o estatuto partidário.
§ 4 9 A declaração de bens a que se refere o art. 94,
§ 1', VI, da Lei n'4.737, delS de julho de 1965, será obrigatória e gratuitamente registrada no Cartório de Títulos e Documentos.
Art. 16. É facultado ao Partido ou Coligação, substituir
o nome do candidato que venha a ser considerado inelegível,
ou que renunciar ou falecer após o termo final do prazo de
registro.
§ 19 A escolha do substituto far-se-á pela maioria absoluta dos membros da Comissão Executiva Municipal, ou da
Comissão Provisória do Partido, ou na forma do Estatuto
do -Partido a que pertencer o substituído e o registro deverá
ser requerido imediatamente, não podendo ultrapassar, em
qualquer hipótese, o·prazo de dez dias, contados da ocorrência
do fato que deu origem a substituiçãO.
§ 29 Nas eleições proporcionais, a substituição só se efetivará ~:fe·o nov·o pedido, r.oin a observância de todas as formalidades exigidas para o registro, fOr apresentado até sessenta
dias antes do pleito.
§ 3<;> Se a hipótese de morte ou renúncia oconer no
segundo turno eleitoral, aplica-se o disposto no § 29 do art.
2' desta lei.
.
§ 49 Tratando-se de eleições majoritárias; se O candldãi:o for -de Coligação, a substituiçãO deverá ser feita pelo
Partido a que pertencer o substituído ou, se este não o fizer,
pOr- qualquer dos Partidos dela integrantes.
§ s~ Se a hipótese prevista no parágrafo anterior ocOrrer
com o éandidato a vice-prefeito, aplica-se o disposto no §
1? deste artigo, devendo a substituição ser registrada, nó riláximo, até quarenta e oito horas antes do pleito.
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§ 6' Quando o candidato não puder ser registrado em
decorrência de vícios na re_aliz_aç_ão da Convenção Partidária,
caberá aos órgãos competentes a indicação de novos candidatos, facultada a repetição dos nomes daqueles que tenham
sido, por este motivo, prejudicados.
Art. 17. Com ã antecedência mínima de oito dias, o
Partido comunicará ao Juiz Eleitoral o dia, lugar e hora em
que se realizará a Convenção, sendo obrigatória a presença
do observador da Justiça Eleitoral, se o Presidente da Comissão Executiva Municipal ou grupo de dez por cento dos convencionais a solicitar.
Art. 18. Se a Convenção Partidária Municipal se opuser, a deliberação sobre coligações, as dire~rizes legitimameJ!te
estabelecidas pelos órgãos superiores do Partido, estes poderão, nos termos do respectivo Estatuto, anular tais decisões
e os atas delas decorrentes.
Parágrafo único. Da decisão da ComisSão Executiva
Regional, que será tornada por maioria absoluta de_voto.s,
cabe recurso sem efeitO suspenSivo.
Art. 19. A Justiça Eleitoral regulará a identificação dos
_
_
.
. _-· -··- -'---~.
Partidos e seus candidatos.
§ 1~ Aos Partidos fica assegurado o. direito de manter
os números atribuídos a sua legenda na eleição anterior e
ao candidato, nessa hipótese·, o direito de manter o-número
que lhe foi atribuído na eleição anterior para o mesmo cargo.
§ 29 Os candidatos de coligações, para as eleições majoritárias, serão registrados com o número da legenda de seu
Partido; para as eleições proporcionais serão inscritos, com
o número da série do respectivo partido.
Art. 20. As cédulas oficiais para as eleições regulamentadas por esta lei serãO confeccionadas segundo modelo .aprovado pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá, com exclusividade, para distribuição" às Mesas Receptoras. A impressão
será feita em papel branco e opaco, com tipos uniformes de
letras e números que permitam ao eleitor sem possibilidade
da leitura de nomes, identificar e assinalar os candidatos de
sua preferência.
.
§ 1" Os candidatos para as eleições majoritárias, identificados por nomes e núme.ros, deverão figurar na ordem determinada por sorteio.
.
.
§ 29 Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula terá espaço para que o eleitor escreva o nome
ou o númer~ do cand.idato ou assinale a.(egenda do partido
de sua preferência.
§ 3~ Além das características previstas neste artigo, o
Tribunal Superior Eleitoral poderá estabelecer outras.no inte.resse de tornar fácil a manifestação da preferência do eleitor,
bem como definir os critérios para a identificação dos partidos
ou coligações através de _símbolos.
§ 4• A Justiça Eleitoral divulgará até 150 (cento e cinqüenta) dias antes da realização do primeiro turno o modelo
de cédula a ser utilizado nas eleições.
§ 59 Nas eleições em segundo turno aplica-se o disposto
no §. .1 9 deste artigo.
·
. ·~
Art. 21. O candidato, no pedido de registro, iridicará
até três opções de nome, que poderão ser.o prenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o. pudor, não seja ridículo ou irreverente.
§ 1• De toda publicação oficial impressa que vise orientar o processo eleitoral constará, obrigatoriamente e para cada
candidato, tanto o número quanto a totalidade das .opções .
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de nomes deferidas para seu registro, iniciando-Se pela primeira. opção escolhida pelo candidato no momento do pedido
de registro ou por aquela que ele venha a requerer como
sua segunda opção para o caso de indeferim~nto do primeiro
pleito.
.
.
.
·- § 2~ Para efeito de registro, bem como para apuração
e contagem de votos, no caso de dúvida quanto à identificação
da vontade do eleitor, serão válidos e consignados os nomes,
prenomes, cognomes ou apelidos de candidatos registrados
em eleições imediatamente anteriores_
§ 39 Na apuração e contagem dos votos, havendo dúvida na identificação da vontade do eleitor em virtude da coinci- dênc1a de nomes entre dois ou mais candidatos, os votos serão
atribuídoS àqueles que concorreram em. eleições irrie9iâtarnente anteriores para os mesmos cargos, ou àqueles que exercem
ou exerceram mandato eletivo nos últimos cinco anos.
§ 4~ No boletim eleitoral de_ apur~ção e no mapa de
votaç"ão obrigatoriamente co-nstarão o número, nome e partido
do candidato.
§ 5~' Para fins de apUração, prevalecerá o nome do candidato, mesmo que o número indicado pelo eleitor seja discordante.
§ 6" Aos candidatos à eleição majoritária também é facultado requerer à Justiça Eleitoral, no ato do registro da
candidatura, a impressão na cédula do seu nome completo,
abreviado ou de seu apelidcf ou ainda do nome pelo qual
é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto
à sua identidade, não atente contra o pudor, não seja ridículo
ou irreverente.
Art. 22. É obrigatória a apresentação de cédula de
identidade ou de outro documento hábil à identificação do
eleitor, no ato de votação perante a mesa receptora juntamente com o título eleitoral.
Art. 23. Se o elevado número de partidos e candidatos
às eleiç6es proporcionais tornar inviáVel serem afixadas suas
relações dentro da cabine indevassável, a afixação deverá ser
efetuada em local visível no recinto da seção eleitoral.
Art. 24. Nas Capitais e n·os muriicfpios Com· mais de
cem mil habitantes, as mesas receptoras serão também mesas
apuradoras.
§ 1" O Juiz Eleitoral escolherá os mesário's considerando t8.mbém o nível de inStrução~ não podendo nomear para
a mesa re~eptora aqueles que tenham entre si afinidade por
local específico de trabalho, em empresa pública ou privada,
ou parentesco até o 39 grau.
§ 29 As mesas receptoras, uma vez. concluída a recepção
dos votos e elaborada a ata da eleição, transforrnar-se-ão em
mesas Apuradoras para procederem, imediatamente e nomesmõ.local, à apuração dos votos da seção eleitoral de sua responsabilidade e confecção do respectivo Boletim de Urna
e redação da Ata de Apuração.
§ 39 Encerrada a recepção dos votàs, a inesã apuradora
. inventariará as cédulas não utilizadas, inutilizando-as imediata
e obrigatoriamente antes da abertura da Urna para a cOri~agem
dos v.otos. O resultado deste inventário, assim como o número
de cédulas recebidas para utilização na seção, constarão·, indispensavelmente, da ata da eleição.
§ 49 Concluída a apuração e preenchido o corresponde.nte Bpletim de Uma com. os resultados apurados, as cédulas
eleitorais serão, à vista de tOdos os membros da Mesa, delegados e fiscais de partidos, advogados e candidatos presentes
ao ato, recolocadas na urna que, devidamente lac~ada e rubri-.
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§ 4~ Ao advogado, devidamente constituído por Partido
Político, Coligação ou candidato registrado é assegurado o
§ so o- Boletim de Urna, com os resultadOs -apur8.dos,
desempenho de suas atividades profissiOnais junto aõs Juízes
será sempre assinado pelos membros da Mesa e fiscais dos Eleitoriais e ãs Mesas Receptoras e Apuradoras· de votos,
partidos presentes ao ato. A última via do Boletim deverá nos termos da Lei n' 4.215/63.
ser entregue, imediatamente depois de elaborado, ao repreArt. 27. É livre a escolha dos fiscaiS e delegados pelos
sentante do Comitê Interpartidário -coitstitr.iído na forma que PartidOs ou Colig"â.ções, ·sendo defeso ao Juiz Eleitoral a noo Tribunal Superior Eleitoral determTnar-,-sendo as demais
meação de qualquer deles para compor Mesa Receptora ou
vias, também lacradas e rubricadas, em envelope apropriado, Junta Apuradora de votos.
recolhidas ao mesmo destino da urna, na maneira do parágrafo
§ 1~ O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais
anterior.
de uma. seção eleitoral no mesmo local de votação, inclusive
§ 6~ O representante do ComTtê Iritefpártldário, a que
se íOr eleitor de outra zona eleitoral, porém seu voto somente
·
~se refere o parágrafo anterior fará distribuir com os fiscais setá admitido na seção-de sUã inScrição.
dos partidos, presentes a apuração, ·cópias reprográficas do
§ 29 As credenciais dos fiscais e delegados serão expeBoletim de Urna. para o_ que a Justiça Eleitoral requisitará didas exclusivamente pelos Partidos ou Coligações e não precijunto a quaisquer ói'gãõs pUblicas os meios necessáriOs ao- sarão ser visadas pelo Juiz Eleitoral.
cumprimento do disposto neste parágrafo.
Art. 28. Os Boletins de Urna, cujos modelos serão ela§ 7" Da Ata da Apuração constará, além da assinatura,
borados pelos Tribunais Regionais deverão conter os números
a identificação completa do representante do Comitê Interpar- inlpressos dos candidatos concorrentes, ouvidos os Partidos
tidário que· receber a cópia do Boletim referida no parágrafo Políticos na apresentação de sugestões ou impugnações para
anteriOr.
-- decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
§ s~ O Tribunal Superior Eleitoral, através de resolução
§ 1~ A transcrição dos resultados apurados no Boletim
específica, definirá o modelo e imprimirá as atas da eleição deverá ser feita na presença dos fiscais dos Partidos e Coligae apuração referidas das quais constar:ão, necessariamente, ções, os quais, ao fiilal de seu preenchimento, receberão imeespaços próprios para registro dos incidentes, impugnações, diatamente exemplar idêntico ao eXpedido pela Junta Eleiprotestos e reclamações feitas pelos membros da Mesa, candi- toral.
§ 29 É vedado ao Juiz Presi~ente da Junta apuradora
datos, delegados, fiscais e advogados de partidos.
§ gn Aplicam-se às Mesas Receptoras dos Municípios
raSurar o Boletim de Urna.
referidas neste artigo, as normas cons_tantes do Código Elei§ 3" O disposto no parágrafo anterior se aplica desde
toral (Lei n' 4.737, de 25 de julho de 1965), no que não o período da apuração até O âmbíio da Comissão totalizadora
de apuração dos votos, que desconsiderará os borrões elabocontrariem esta lei.
Art. 25. Da nomeação da Mesa Receptora, Turma ou rados pelos Juízes Presidentes das Juntas apuradoras e suas
Juntas Apuradoras, escrutinadores ou auxiliares, qualquer rubricas nos Mapas de votação.
§ 4 9 Constatado erro no preenchimento dÇ>s borrões ou
partido poderá oferecer irftpugriação motivada ãO Juiz Eleitoral no prazo de dez dias, a contar da divulgação, devendo do Boletim, o Juiz promoverá a elaboração de um novo, que
expre"sse a realid_ade, sem rasurar ou destruir o original preena decisão ser proferida em três dias.
.
Parágrafo únicó, Da decisão do Juiz Eleitoral caberá chido pela Mesa apuradora, que deverá ser jUntamente com
.
recurso ao Tribunal Regional, interposto_ dentro de três dias, eSttioarquivado.
Art. 29. Até sessenta dias antes da eleição, o Presidente
devendo dentro de igual prazo, ser resolvido.
Art. 26. O Juiz Eleitoral, no prazo de trinta e seis horas da Junta Eleitoral_ comunicará ao Presidente do Tribunal os
após a realização das- eleições, dará conhecimento, na Sede nomes dos escrutinadores e auxiliares que houver nomeado,
da zona eleitoral ou no local onde esteja a mesrÍla funCionando, podendo qualquer Partido oferecer impugnação motivada no
dos re_sultados d_e_cada B_okthu de __ Ur_na e da totalização dos prazo de dez dias da ciéncia ao pa"rtído Político 01,1 comunivotos por município. Dentro das quarenta e oito horas seguin- cação protocolar ao seu Presidente.
§ J9 O Juiz Eleitoral ao nomear escrutinadores e auxites, os partidos políticos e candidatos poderão requerer, funda_-:·
mentalmente, a recontagem de votos de uma determinada liares de cada Turma Ou Junta Apuritdora, obedecefá o disposto no § 1' do art. 24 desta lei.
Seção.
§ 2" As Mesas apuradoras serão iOStaladas a uma distân§ 1" Sendo o pedido formulado_ conjuntamente pela cia nunca superior a um metro do posicloriarnento dos fiscaíS
maioria dos Partidos partícipantéS do._pleito~ ConSfderados in- e -delegados dos Partidos e Coligações, de forma que possibidividualmente, quer sejam coligadOs ou não, o deferimé"nto litem uma total visualização dos trabalhos dos es_crutinadores.
Art 30. O Presidente de Junta Apuradora que deixar
será automático e a- recontagem pela Junta Apuradora se efetide receber ou mencionar nas Atas de Apuração, protestos
vará no prazo máximo de quarenta e oito horas. ··
ou recursos-devidamente formulados ou, ainda, que impedir
§ 29 Ficad também assegurada a recontagem dos votos,
na forma do parágrafO--ãnteiíof, qUando, na fundamentação o exer_cício de: fiscalização pelos PartidOs ou Coligações, deverá
do recurso, ficar eVidenciada a atribuição de votos a candidatos ser fmediatamente afastado pelo Corregedor Regional Eleitoinexístentes, o não fechamento da contabilidade da urna, bem ral, além de responder pelos crimes previstos no Código Eleicomo a apresentação de totais de votos nulos, brancos ou toraL
Art. -31. São vedados. e considerados nulos de pleno
mesmo proporcionais destoantes- da média geral verificada
difeito, não gerando obrigaçõeS de espécie alguma para a
nas demais Seções do mesmo município ou zo·na eleitoral.
pessoa jurídica interessada e nenhum direito patà O benefi§ 3 9 Nos casos não enquatlrados nos parágiafos anteriores, caberá à Junta Apuradora, pela maioria dos votos, decidir, ciáriq, oS atos que, no período compreendido entre o primeiro
d~a do quarto mês anterior às eleições de que trata esta lei
sobre o recurso.

cada será conduzida ao local determinado pela Justiça

torai.
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é o término do mandato do Prefeito do município impotrarem
em nomear, admitir, contratar, ou exonerar, de ofício, demi~
tir, dispensar, transferir, designar, readaptar ou suprimir van-

Junho de 1991

III - a metodologia e o período de realização_ da pesquisa;
IV- o plano amostral e ponderação no que se refere
tagens, de qualquer espécie, de servidor público, estatuário a sexo, idade, grau de instrução, nível sócio-económico e área
ou não, dá administração pública centralizada ou descentra- fisiográfica de realização do trabal!Jo;
lizada, de âmbito estadual ou municipal, ficando igualmente
V- o nome do financiador do trabalho;
vedade a realização de concurso público no mesmo período.
VI- o sistem-a interno de controle__ e .verificação, confe§ 1'~ Excetuarn-se do disposto neste artigo:
rência e fiscalização da coleta de dados e do trab_alhQde_ camI - a nomeaç-ão de aprovados em concurso público;
po;
II - a nomeação ou exoneração de cargos_ em comissão
_-§ 1~ As informações especificadas nos indsos deste a-rtie designação ou dispensa de função de confiança;
go ficarão ã disposição dos Partidos Políticos, das coligações
III- a nomeação para cargos do poder Judiciário~ do e dos candidatos registrados para o pleito, que eles terão
Ministério Público, de Procuradores do Estado e dos Tribunais livre acesso.
e Conselhos de Contas.
§ 2~- Em caso de descumprimento do disposto neste arti§ 2" Os atos editados com base ~o p~nigrafo anieY.ior go, respOnsáveis pela empresa ou ínstituto de pesquisa e pelo
deverão ser fundamentados e publicados d_entro de quarenta órgão divulgador, no limite de sua_ responsabilidade, estarão
e oito horas após a sua edição, no respectivo 6rgão oficial.
sujeitos ã pena comiira:da no art. 322 da Lei n9 4.737, de
§ 3" O atraso na publicação do órgão oficial, relativo
15 de julho de 1965 (Código Eleitoral).
·
aos quinze _dias que antecedem aos prazoS iniciais a que se
Art.
35.
Os
Pàrtidos
Políticos,
mediante
requerimento
refere este artigo, implica a nulidade automática dos atas
relativos a pessoal nele inseridos, salvo se provocado por caso à Justiça Eleitoial, que baixará diligência imediatamente, te..:~
rão acesso ao sistema interno de controle, verificação e fisdã1ifortuito ou força maior, devidamente comprovados.
zação da ccleta de dados dos institutos. ou entidades qUe derem
ao conhecimento público pesquisas de opinião "relativas às
Da Propaganda Eleitoral
eleições e poderão confrontar e conferír os dados publicados.
Art. 32. A propaganda de candidatos a cargos eletivos so_~ § 19 A recuSa ao requerimento do disposto neste artigo
mente é permitida após a respectiva escolha Pela conVenção,ou qualquer ato que vise a retardar. impedir ou dificultar
salvo a intrapartídária com vistas à indicação pelo Partido.
Parágrafo único. No caso das prévias, a permissão pre- a ação fiscalizadora dos Partidos, tomará os responsáveis pela
vista neste artigo fica limitada aos 15 (quinze) dias_anteriores entidade ou empresa de pesquisa sujeitos a pena idêntica àquela cominada no artigo anterior.
ã sua realização, esgotando-se com o seu resultado.
Art. 33. A propaganda através de quadros ou painés
§ 2 9 A comprovação de irregularidades ou_dessemede publicidade e outdoors somente será permitida após o regis- lhança entre os dados veiculados e aqueles aferidos pela dilitro dos candidatos.
.~ .. _
gência do Partido Político ~ornará os r~sponsávei~_p~la entida- _
§ 1~ As empresas de publicidade deverãO indicar ao Co- de o_u instituto de pesquisa, bem como pelo órgão divulgador,
mitê Interpartidário os seus pontos disponíveis para veiculação sujeitos -à pena cominada no art. 323 da_ Lei n9 4.737, de
de propaganda eleitoral, os quais não poderão ultrapassar 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral).
cinqüenta por cento do total dos espaços existentes no muniArt. 36. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão,
cípio. Esses locais serão divididos em grupos, de forma equita- para as eleições de 3 de outubro de 1992, restringir-se-à, unicativa, com ponto de maior e menodmpacto visual, para serem mente, ao horário gratuito disciplinado pela Justiça Eleitoral,
sorteados entre os Partidos e Coligações concorrentes, para com expressa proibição de qualquer propaganda paga, obedeutilização em qualquer período durante todo o processo--elei- cidas as seguintes normas.
toral.
I - TÕdas as emissoras do P~ís reservarão, noS-quarenta
§ 2~ Os Partidos e Coligações deverão comunicar as
e
cinco
dias anteriores à antevéspera das eleições, noventa
empresas, por escrito, os períodos e a quantidade de quadros
ou painéis que utilizarão dos grupos a que se refere o parágrafo minutos diários para 'propaganda, sendo quarenta e CüiCo mi':.
anterior. Os que deixarem de_ ser utilizados não poderão ser nu tos das sete horas e quarenta e cinco minutos, às Oito horas
redistribuídos entre os demais. _CQncorrentes, autorizando-se e trinta minutos, e quarenta e cinco minutos no período notura venda desses espaços, nos intervalos d_os períodos estipu- no, entre vinte horas e trinta minutos e vinte e uma horas
e quinze minutos, na televisão, e entre vinte horas e trinta
lados, somente para publicidade sem fins eleítorais.
minutos-e Vinte horas e quarenta e cinco minutos, no rádio;
§ 3~ O custo estimado pelas empresas para a -propa~
II- a Justiça Eleitoral distribuirá os horários reservados
gandaeleitoral de que trata este artigo, não poderá ser superior
entre
os Partidos Políticos que tenham candidatos registrados
àquele praticado para publicidã.de comercial.
Art. 34. As entidades ou empresas que realizarem pes- às eleições majoritárias, ãs eleições proporcionais Ou à ambas,
quisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candi- observados os seguintes critérios:
--~) ~inte e dnco minUtOs dfários divididos igualmente endatos para serem levados ao conhecimento público, ficam
obrigadas a registrar no prazo mínimo de três dias antes da tre os Partidos devidamente registrados no Tribunal Superior
divulgação, na sede da Zona Eleitoral ou n_Q Tribunal Regional Eleitoral.
b) yinte e çü1co minuios diários divididos entre_ os partiEleitoral nas capitais, previamente notificados pelo Juízo os
Partídos ou Coligações, as informações mínimas a seguir rela- dos com registras concluídos junto ao TSE na proporção nacional de seus representantes no Congresso Nacional;
cionadas.
c)- vinte e cinco minutos diários d_hddic;los entre os PartiI - quem solicitou a pesquisa;
II -de onde proveio o montante global dos recursos, dos com registras consumados junto ao TSE na proporção
de seus representantes na Assembléia Legislativa;
dispendidos no trabalho;
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d) quinze ml:ri_u_fos diários divididos entre os Partidos com
processo· de registro findo junto ao TSE na proporção de
seus representantes na Câmara Municipal;
e) os Partidos Políticos ou Coligações que só registraram
candidatos a urna das eleições, proporcíonal ou majoritária,
terão direito ã metade que lhes caberia de acordo com os_
critérios das alíneas a, b, c e d deste inciso, inclusive no que
se refere aos tempos mínimos;
f) a redução prevista na alínea anterior, não se aplica
na ocorrência de candidatos registrados a ambas as eleições,
em coligação; g) ao Partido Político a que tenha sido distribuído tempo
diário inferior a um minUto;facultar-se~ã a soma desses tempos
para utilização cumulativa, até o liniite de três miriutos;
h) na distribuição a que se refere este inciso, a Coligação
usufruirá cumulativamente do tempo atribuído aos partidos
que a integram, respeitados os critérios das alíneàs a, b, c
ed.
III- a representação de cada Partido no Congresso Nacional, na Assembléia Legislativa e nas Câmaras Municipais,
para efeito da distribuição do tempo, será a existente em
1~ de fevereiro de 1991.
IV- compete aos Partidos ou Coligações, por ineio de
comissão especüdmentc designada para esse fim distribuir,
entre os candidatos registrados, os horários que lhes couberem, assegurado igual tempo aos disputantes das eleições majoritárias e propordona:is;
V - desde que haja concordância entre todos os Partidos
participantes, em cada parte do horáriO--gtatUífo, poderá ser
adotado critério de distribuição diferente do fixado pela Justiça
Eleitoral à qual caberá homologar;
VI -as emissoras de rádio e televisão são obrigadas a
divulgar, gratuitamente, comunicados ou instruções da Justiça
Eleitoral, até o máximo de quinze minutos diários, consecutivos ou não, nOs ti'inta dias anteriores ao pleito.
VII- independentemente do horário gratuito de propaganda eleitoral, é facultada a transmissão, pelo rádio e pela
televisão, de debates entre os candidatos registrados pelos
Partidos Políticos e Coligações, garantida a participaÇão de
todos os Partidos que tenham candidatos em conjunto ou
em blocos e dias distintos; nesta última hipótese, os debates
deverão fazer parte de programação previamente estabelecida
e a organização-dos blocos far-se-á mediante sorteio~ salvo
acordo entre os Partidos interessados.
§ 1~ Ocorrendo a hipótese de eleição em segundo turno,
o tempo destinado ao horário gratuito- preVIs-to no inciso I
deste artigo, é reduzido à metade~ sendo a propaganda eleitoral no rádio e televisão realizada nos vinte dias anteriores
à antevéspera da eleição, aplicada a hipótese prevista nos
incisos VII e VJII deste artigo.
§ 2~ O tenipo destinado à propaganda gratuita no segundo turno será dividido igualmente entre os candidatos,
observando-se, quanto ao início da programação, os horários
e critérios- fixados no inciso I deste artigo.
Art. 37. Da propaganda eleitoral gratuita, poderão
participar, além dos candidatos registrados, pessoas autorizadas pelos Partidos aos quais ·couber o uso do tempo, assegurado, sempre a metade do horário aos candidatos à eleição
proporcional.
Art. 38. Após o processo de escolha dos candidatos
pelos Partidos, ficará assegurado o direito de resposta aos
candidatos, Partidos ou Coligações, atingidos por atos_ou afirmações caluniosas, difamatórias ou injuriosas, praticados nos
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horários destinados às programações normais das emissoras
de rádio ou televisão.
§ 1~ O ofendido_ ou seu representante lega'!, poderá formular pedido para o exercício de direito de resposta ao Juiz
Eleitoral, dentro de quarenta e oito horas da ocorrência do
fato, devendo a decisão ser prolatada improrrogavelmente
nas quarenta e oito horas seguintes.
§ 2~ Para efeito de aprecia-ção do exercício do direito
de resposta previsto neste artigo, o Juiz Eleitoral deVerá notificar imediatamente a emissora responsável pelo programa
para que entregue, nas vinte e quatro horas subse.qüentes,
sob as penas do art. 347 do Código Eleitoral, cópia qa fita
da transmissão pela televisão ou pelo rádio, conforme o caso,
que será devolvida após a decisão.
§ 3~ Deferido o pedido, a resposta será dada em -até
quarenta e oito horas após a deciSão.
§ 4~ Se ofensa for próduZida ·em -dia e liora qiie iítviábi~
lizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, o Juiz Eleitoral determinará que a resposta
seja divulgada nos horários que deferir. em termos- e forma
previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica.
. Art. 39. É assegurado o direito de resposta a qualquer
pessoa, candidato ou não, em relação a quem sejam feitas
afirmações ou transmitidas imagens caluniosas, difamatórias
ou injuriosas, no horário gratuito da propaganda eleitoral;
o ofendido utilizará, para sua defesa, tempo igUal ao usado
para a ofensa, nunca inferior a um minuto, deduzido do tempo
reservado ao Partido ou Coligação em cujo horáriO esta foi
cometida. Se o tempo reservado, na forma prevista do art.
36 desta lei, ao Partido ou. Coligaç_ão a que pertencer o ofensor,
for inferior a um minuto a resoosta será levada ao ar tantas
vezes quantas sejam necessáriaS para a sua Complementação,
devendo, necessariamente, responder aos fatos veiculados na
oferisa.
§ 1~ O ofendido ou seu representante legal poderá formular pedido para o exercício de direito de resposta ao Juiz
Eleitoral dentro de vinte e quatro horas do término da transmissão, devendo inStiuif O requerimento com cópia do programa em fita-, se a vejculação for feita pela televisão ou pelo
rádio, as quais serão devolvidas, cumprida a decisão.
§ 2~ O Juiz Eleitoral, num prazo não superior a vinte
e quatro horas, notificará de iinedi3to o- ofensor para que
exerça seu direito de defesa,_também em vinte e quat~9 horas,
após o que, no mesmo prazo~ deverá proferir sua decisão.
§ 39 Deferido o pedido, a resposta ocorrerá em até qua~
renta e oito horas após a decisão.
§ 49 Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabiliZem sua reparação dentro dOs prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, o Juiz Eleitoral determinará que esta seja
divulgada nos horários que deferir, em termos e na forma
que serão previamente aprovados de modo a não ensejarem
tréplicas.
§ s~ Da decisão caberá recurso, sem efeito suspensivo,
ao Tribunal Regional Eleitoral no prazo de vinte e quatro
horas da data da sua publicação, juntando o recorrente a
fita referente áo programa e assegu"i:"ando-se igual prazo ao
recorrido para contra-razões.
§ 6~ O Tribunal Regional Eleitoral deverá proferir sua
decisão no prazo máximo de vinte e quatro horas e no caso
de provimento do recurso, observado o disposto nos §§ 39
e 49 , deste artigo.
§ 79 As decisões referentes a reclamações e representações sobre a propaganda eleitoral gratuita nas emissoras
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de rádio e televisão serão julgadas pelo plenário dos Tribunais
Regionais Eieítõrais nas capitais é pelo Juiz Eleitoral dares-

pectiva Zona, quando do interior, asse·gurandoMse ampla defesa aos acusados.
..
Art. 40. Em nenhuma hipótese e sob -nenhum P-nite-Xto
será admitida a censura ao programa eleitoral, sua retirada
do ar ou sua suspensão temporária ou definitiva.
Art. 41. A partir do registro da respectiva candidatura,
é vedada a transmissão de propagandas de rádio ou televisão
apresentados ou comentados por candidatos, e se o riome
do programa for o m~smo que o do candidato, fica prOibida
a sua divulgação, sob pena de cassação do registro corres~
pendente.
§ 19 Após o registro das candidaturas, as emissoras de
rádio e televisão poderão convidar, até a anteVéSpera das
eleições, candidatos para participarem de suas programações,
desde que seja garantida igual oportunidade aos demais con~
correntes.
§ 29 No caso de candidatos proporcionais~- a· igualdade
de participação a que se refere o parágrafo_ anterior.setá assegurada através dos Partido_s .ou Coligações:
Art. 42. As re,clamações ou representfi:ções contra o
não cumprimento das disposições contidas em lei por-parte
das emissoras, dos Partidos ou Coligações, seus repreSentantes_
ou candidatos, deverão ser dirigidas aos Juízes Eleitorais: · '
§ 19 Se o municípioTóf' divididO em mais de ~a Zona
Eleitoral, o Tribunal Regiõri.al Eleitoral designará um dos
respectivos Juízes para decidir as reclamações ou representações referidas no caput desse artigo, iliclusive as que versarem sobre propaganda eleitoral gratuita itas emissoras de rádio
e televisão.
·
§ 2' ~Se a reclamação ou representação for de Partido
ou Coligação contra emissora ou autoridade pública que esteja
impedindo o exercício de_ propaganda assegux:_a~a por lei ou
permitindo o exercício de propaganda proibida, o órgão competente da Justiça Eleitoral decidirá, imediatamente, a firit
de que, no prazo máximo de vinte e quatro horas da data
da reclamação ou reptesentãção, Seja assegurado ao intereSsado acesso. ao rádiO Ott à televisão para iniCiar ou prosseguir
na propagaÍlda eleitoral ou para que seja imediatamente suSpensa, sem prejuízo das_ sanções que possam ser aplicadas
à emissora ou autoridade responsável.
§ 39 Os Ttíbunais Regionais Eleitorais manterão sempre um dos seus Juízes de Plantão para conhecer e julgar
reclamações ou representações não decididas no prazo estabelecido no parágrafo anterior.
·
§ 49 O disposto nos par-ágrafos anteriores não exclui
o uso de habeas corpus ou mandado de segurança, quando
cabíveis.
··
§ s~ No caso çlç o_ J.ui~.EI~itor~l indeferir a reclamação
ou representação~ p-oderá o 1nfetessado renov:á.-la,_-perante
o Tribunal Regional Eleitoral, que resolverá dentro de vinte
e quatro horas.
.
_
_
. ._
.
§ 69 O intere_ssado,_ qu_ando não for ~ten<;li<:lo. no prazo
a que se refere o parágrãfo anterior ou ocõrrer-d_emora, poderá
levar o fato ao conhecimento dO Trib.unal Superíoi Eleitora'I,
a fim de que sejam adotadas a~ providências necessárias.
Art. 43. A Justiça Eleitoral notificará os responsáveis
por qualquer veículo de comunicação, sob as penas do _art.
347 do Código Eleitoral e de dispositivos desta lei, para que
cessem e desmintam imediatamente veiCulação de informa:ções que constituam infração a legislação eleitor~L ·

Junho de 1991

Art. 44. Nq caso de abuso ou crime eleitoral praticado
na propaganda através de radiodifusão, a emissora, ao ter
cOnhecimento da denúncia, através da Justiça Eleitoral ou
de cópia protocofar que· receber do denunciante manterá a
gravação à disposição do Juízo Eleitoral, até a decisão final
do processo.
Art. 45. Nenhuma estação de radiodifusãQ de propriedade da União, dos estados, -dos munidpios e do Distrito
Federal, e de qualquer outra entidade de direito público, ou
nas quais -possuam eles maioria de cotas ou _ações, bem ainda
qualquer serviço ·de alto-falante mantido pelas mesmas pessoas, poderão ser utilizados para fazer propaganda política
ou difundir opiniões favoráveis ou contrárias a qualquer Par-tidO OU COligação, seus óigãos, representantes ou candidatos,
ressalvada, quanto às estações de radiodifusão, a propaganda
gratuita de que trata esta lei.
Art. 46. No que se refere à propaganda eleitoral e ao
~so de;> rádio e d_a televisão, observar-se-ão, no segundo turno,
as prorrogações, reparações e penalidades previstas nesta lei.
· Art. 47. Será permitido, na imprensa escrita, a divulgação _paga de propaganda no espaçO -máximo a ser utilizado,
por edição, para cada candidato, de um oitavo de página
de jornal padrão e de um quarto de página de revista ou
tai:t!(jide.
Art. 48. Fica assegurado o direito de resposta n'a imR
prensa escrita aos candidatos, Partidos ou Coligações a_Hngidos
por afirmaçõ-es caluniosas, difamatórias oli injUriosas-, utiliZando-se o ofendido para sua defesa, do mesmo espaço, página,
tamanho e caracteres usados na ofensa.
· ~ 19 Na hipótese deste artigo, o ofendido ou seu representante legal poderá impetrar ó -direito de resposta ao Juiz
Eleitoral, dentro de dois dias da data da veiculação, instruindo
o- pedido com um exemplar da publicação.
§ 29 O J uíZ EleitOral notificará incontirienti o ofensor
para, em igual prazO, exercer o seu direito de defesa, devendo
a decisão ser prolatada no prazo máximo de seis dias da data
do aforamento do pedido.
§- 3~" Deferido o requerimento, a divulgação da resposta
ocorrerá-até quarenta e oito' horas ap6s·a decisão.
§ 49 Fica proibida a divulgação, na iJ;ni>rensa escrita,
de fatos inverídicos ·referentes a Partidos ori' candidatos ou
a manipulação de informações, capazes de influe'nciar o eleito~
rado, incorrendo os· responsáveis-nd crime previsto no art.l
323 do Código Eleitoral, garantido o direito de resposta, nos
termos dos parágrafos anteriores.
Art. 49. Nos bens que dependam de conces&ão do po4er público ou que a ele pertençam, bem como nos de uso
comum, é proibida a propaganda, inclusive, por meios de
faixas ou Caitázés· afixados em qUadros ou painéis, salvo em
locais indicados pelas prefeituras, para uso gratuito, Com igualdade de condições, ouvid.os os Partidos e Coligações. Em
bens particulares, desde que c_om a permissão do detentor
de sua posse, fica livre, independentemente de licença de
qualquer autoridade, a fixação de propaganda eleitoral, exceto:
I -através de anúncios luminosos, faixas fixas~ cartazes
colocados em pontos não especialmente desigilados e inscriçõés noS leitos das via,spúblicas, inclusive rodovias;·
II- por meio de projeção de vídeo, de cartazes afixados
em cinemas, teatros; clubes, lojas, restaurantes, bares, mercados,__exposições, estações rodoviárias, ferroviáriás, de metrós
e aer9portos;
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lll -com utilização de faixas ou cartazes instalados em
ginásios e estádios desportivos, de propriedade

partícula~

ou 1

pública, ou por meio de faixas e cartazes portáteis levados,
mesmo voluntária e gratuitamente, por freqüentadores de gi·
násios e-estádios;
IV- por intermédio de cfrcuito fechado de .som o,u de
simples imagem em recintos a que o público tenha acesso,
como cínemas, teatros, clubes, lojas, exposições e semelhantes.

Art. 50.
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Fica asseguraOã', 'íiiàependentemenie de licen-

ça, decretos ou posturas municipais, a propaganda atz_-avés

de distribuição de folhetos, volantes e demais tipos de publicações impressas.
Art. 5L Constitui crime eleitoral, punível com a pena
de detenção de_seis meses a um ano e cassação do registro.
se o responsável for candidato, ou se devidamente provado
que se fez beneficiário a -divulgação de qualquer espécie de
propaganda política ·no dia da eleição Il_lediante publicações,
faixas, cartazes,-ifuagens, símbolos ou legendas em vestuários,
postos de di.stribuição ou entrega de material e qualquer forma
de aliciamento, coação ou manifestação tendente a influir,
coercitivamente, ilá--voiltii.de·-ao- eleitor, nas vias públicas e
nos acessos aos locais de votação, agravando-se a infração
se ocorrer junto às Seções Eleitorais.
Art. 52. O,PoderExecutivo editará normas regulamentando o modo e forma de ressarcimento fiscal às emissoras
de rádio e de televisão, pelos espaços dedicados ao horário
de propaganda eleitoral gratuita.
Art. 53. A transferência do eleitor de um município
para um outro do_ mesmo estado, não será permitida no ano
em que se realizarem eleições municipais.
Parágrafo único. O disposto neste artigo e nos itens
II e III do § 1• do art. 55 da Lei n' 4.737, de 15 de julho
de 1965 (Código Eleitoral), não se aplica ã transferência de
título eleitoral de servidor público civil, militar ou autárquico,
ou de membro de sua famtlia, sob sua dependência económica,
que seja obrigado à mudança de residência por motivo de
remoção ou de transferência funcional.
Art. 54. A transferência do domicílio eleitoral dos
atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores para outros_ municlp1õSnã6-Setá âeferida no curso .de seus correntes mandatos, ressalvada a hipótese de renúncia, no prazo p!evisto no
art. 10 desta lei.
Art. 55. Ficam validadas as escolhas de candidatos feitas pelos Partidos Políticos a partir de 3 de abril de 1992.
Art. 56. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para o fiel cumprimento desta lei.
Art. 57._ Esta lei entra em vigor nos termos- do art. 16
da Constituição Federal.
Art. 58. Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO III
Da Organização do Estado
CAPÍTULO IV
Dos Municípios

Art. 29. O Município-reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínim-o de dez dias.

e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Mumc1pal,
que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta

Constituição, na Co"nstihiíção do respectivo" Estado e os seguintes preceitos:

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

. IV- número de Vereadores proporcional à população
do Município, -observados os seguintes limites:
a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos Municípios de até um milhão de habitantes;
b) mínimo de trinta e três e _máximo de quarenta e um
nos Municípios de mais de um milhão e menos de cinco milhões
de habitantes;
c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cinqüenta
e cinco nos Municípios de mais de cinco milhões de habitantes;

LEI N• 7.454, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1985
Altera dispositivo da Lei n~ 4. 737, de 15 de julho de
1965, e dá outras pro~dências.

O Presidente

q~ República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1Ç> Nas e!e_ições para Governador de EStado, Vice0-ovemador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador, o candidato deverá
estar filiado ao Partido pelo qual irá concorrer, até 6 (seis)
meses da data do pleito.

LEI N' 5.682, DE 21 DE JULHO DE 1971
Lei Orgânica dos Partidos Políticos

TÍTULO IV
Dos Órgãos dos Partidos
• • • ~ • • • • , o n • • • • • • , , • • • • • .__,_~, • .-~. •••"• ~- • • •~• • • • ,-, • • •

.o.-.

O '•' • • • • ,-, • • • •

<••,, .-••• ó

•-"

CAPÍTULO II
Das Convenções e dos Diretórios dos Partidos

Art. 34. A convocação dos órgãos de deliberação _e direção pelas respectivas Comissões Executivas deverá obedecer
aos seguintes requisitos, sob pena de nulidade:
I - Publicação de edital na imprensa local ou, em sua
falta, a fixação no Cartório Eleitoraf da Zona, com a antecedência mínima de 8 (oito) dias;
II -notificaçãO- pessoal, sempre que possível, àqueles
~e tenham direito a_ voto, no -mesmo -prazo;
_
~ III- indicação do lugar, dia e hora da reunião, com
a declaração da matéria incluída na pauta e objeto de deliberação.
Art. 59. Para os Estados onde não houver Díri::tório
Regional organizado, a Comissão Executiva do DíretóriO Na-·
cional designará uma comrssac>-proViSória, constituída de 7(sete) membros, presidida por um deles, indicado no ato de
designação, que se incumbirá, com a coirlpetência de Diretórro- ~
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e de Comissão Executiva Regional, de organizar e dirigir,
dentro de 90 (noventa) dias, a Convenção Regional.
§ 1" Onde não houver Diretótio Municipal organizado,

a Comissão Executiva Regional designará uma Comissão provisória de 5 (cinco) membros, eleitores do Mu_nicípio, sendo
um deles o presidente, a qual se incumbirá de organizar e
dirigir a Convenção, dentro de 60 (sessenta) dias, e exercerá
as atribuições de Diretório e de Comissão Executiva locais.

LEI No 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1%5.
Institui o Código Eleitoral.

Art. 323.
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Divulgar, na propaganda, fatos que sabe in-

verídicos, em relação a partidos ou candidatos- e capazes de

exercerem influência perante o eleitorado:
Pena- detenção de dois meses a um ano, uu pagamento
de cento e vinte a cento e cinqüenta dias-multa.
Parágrafo único. A pena é agravada se o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão.
.

Art. 347 .. Recusar alguém cumprimento ou obediência
a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou
opor embaraços à sua execução:
Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento
de dez_ a vinte dias-multa.

... ' ................ ············ ............._. .... , ..-..
PARTE TERCEIRA
Do Alistamento
TÍTULO!
Da Qualificação e Inscrição

CAPITULO II
Da Tnmsferência
Art. 55. Em casQ.de mudan_ça de domicílio, cabe ao
eleitor requerer ao juiz do novo domicílio sua transferência,
juntando o título anterior.
§ 1Ç> A transferência só será admitida satisfeitas as seguintes exigências:
I - entrada do requerimento no ·cartóriO eleitoral do Dovo domicílio até 100 (cem) dias antes da data da eleição;
II - transcorrência de pelo menos um ano da inscrição
primitiva;
III- residência mínima de 3 (três) meses do novo (lpmicfl.io, atestada pela autoridade policial o_u- provada por outros
convincentes.
§ 2'? O disposto nos inciSOs II e III do parágrafo anterior
não se aplica quando se tratar de transferência de título eleitoral de servidor público civil, militar, autárquico, ou de membro
de sua família, por motivo de remoção ou transferência.

TÍTULO IV
Disposições Penais

"'":~·

..._, .. _.,_:··--·· ....... .

LEI N' 5.682, DE 21 DE JULHO DE 1971
Lei Orgânica dos Partidos Políticos
• --:•• • <•, • •••• ••

v••~••••••-•

•• • •-·~·· ,,. • ••••·~····~~•n-~••.•••oo••••._• • •••~·· ••• ••-

TITULO I!
Da Fundação e do Registro dos Partidos
• • • • • •-• • • ~• • u • • uo•• •• • •• • •• • ~~·~'-'~~ • • • ·"-••• •• ,.....,. ......

.,_.'O :'.,.••-• •o• • •o • • • • ~

Art. 12. O partido que, no prazo de 12 (doze) meses;
a contar da decisão do Tribunal SuperiOr Eleitoral, prevista
no art. 9~, não tenha realizado convenções em pelo menos
9(nove) Estados e em 115 (um quinto) dos respectivos Municípios, deixando de eleger em convenção, o·diretório nacional,
terá sem efeito os_atos preliminares praticados, independente
de de_cisão judici~l.
..... ·-· .... ...... ................ .•........ ..... ....... ...... ::-· ... ·-:
..........._....... ............. ·-· ........ ---:""·· .___, ·.· ·.· .. ' ... :•-.··-·· ···:_·- .... .
~

·.~-·

~

~-

~·

-.~

"-~
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LEI N' 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965.
o CódigoEieitoral

~nstitui

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

-~~·

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

Art. 89 O brasileiro nato que não se alistar até os dezenove anos ou naturaliZado que não se alistar ·até um ano
d~pois de adquiridC~: a_ nacioriã.lidade brasileira incorrerá na
mu_Ita de três a dez por cento sobre o valor do salário mínimo
da região, imposta pelo juiz e cobrada no ato da_ inscrição
el~tçr~l atrav~s de selo federal inutilizado no próprio requerimento. (Lei no 4.961, art. 3~)
Parágrafo único. O processo de inscrição não terá andamento enquanto não for paga a multa e, se o alistando se
recusar a pagar no ato, ou não a fizer no prazo de 30 (trinta)
dias será cobrada na forma prevista no art. .367.

CAPÍTULO II
Dos Crimes Eleitorais
·~

Art. 322. Fazer propàganda eleitoral por meio de altofalantes instalados nas sedes partidárias, em qualquer outra
dependência do partido, ou em veículos, fora do período autorizado ou, nesse período, em horários náo permitidos:
Pena -detenção até um mês ou pagamento de sessenta
a noventa dias-multa.
Parágrafo único. Incorrerão na multa, além do_ agente,
o diretor ou membro do partido responsável pela transmissão
e o condutor do veículo.

.

•·•••••••••••••••••••••••••·•~•••••••••<••••••••••••••••••••••••••••••••••~u••••

PARTE QUINTA
Disposições Várias
'. -- ' --- -.-. ................•. .... .
..............................................................
_

TÍTULO_ IV
Disposições Penais

CAPÍTULO II .
Dos Crimes Eleitorais
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Art. 322.- Fazer propaganda eleitoral por meio de altofalantes instalados nas redes partidárias, em qualquer outra

dependência do partido. ou em veículos, fora do período autorizado ou, nesse período em horários não permitidos.
Pena - detenção até um mês ou pagamento de 60 a
90 dias-multa.

Parágrafo

único~

IncorrerãO na multa, além do agente,

o diretor-ou membro do partido responsável pela transmissão
e o condutor do veículo.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~o Expediente
lido vai â publicação.
Do Expediente lido, consta o Projeto de Lei da Câmara
n~ 52, de 1991, de iniciatfVa do Presidente da_ República, que
terá tramitação com prazo determinado de quarenta e cinco
dias, nos termos do art. 64, §§ 1" e 2"' da Constituição, combinado com o art. 375 do_ Regimento Interno.
De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno,
a matéria poderá receber emendas, pelo prazo de cinco dias,
perante a Comissão de Constituição, Justiça_ e CiQ_adan_ia.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro),- Sobre a mesa,
projeto de lei que será lido pelo Sr. 1• Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 257, DE 1991
Dispõe sobre contribuição para a Seguridade Social rela~
tiva à comercialização da produção rural.
O Congresso Nacional decreta:
·. Art. 19 Con-tribuem, para a Seguridade Social, com dois
por cento da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção:
_
I - o produtor, o parceiro, o meCiro e o arrendatário
rurais) o gari~peifo; o- pescador artesanal e o assemelhado,
que exerçam suas atividacles e_m re_gime de economia_(amiliar;
II- a pes~na física que, utilizando empregados, explora
atividade agropecuária_ ou pesqueira ou de extração de mine~
rais.
Par igrafo _únic,o. Integram a produção, para os efeitos
desta le1, os produtos de origem animal, Vé'getal ou mineral,
em estado natural cu submetidos a processo de beneficiamento
ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre
outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento,
pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem,_ crisfalização~ fundição, carvoejamento, cozimento, destilaçãO, inoagem,"torrefação, bem como o~ subprodutos e os resíduos obtidos através
desses processos.
Art. 2~ O POder Executivo regUlamentará esta lei no
prazo de sessenta dias a partir da data de sua pub1icação.
Art. 3o Esta lei entra em vigor ria- data de sua publicação.
.
· Art. 49 Revogam~se as disposições em contrário.
Justificação
O presente projeto de lei visa sanar injustiça e, adiclona.Jmente, assegurar recursos que contribuam para o financiamento dos compromissos constitucionais na ái"ea da ·s-eguridade social.
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Para sua aprovação contamos, portanto, com o pronto
acolhimento dos ilustres membros desta Casa.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Maurício Corrêa
- Humberto Lucena - Marco Maciel - Oziel Carneiro Ney M_a_ranh'ão.
(A Comissão de Assuntos Sociais - decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) c_:· O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
19-Secretârio.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 376, DE 1991
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea b, do Regimento Interno do Senado Federal, a apreciação em regime
de urgência para o Projeto de Lei da Câmara nç. 51, de_l991
(n~ 640/91, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que cria o Tribunal Regional da 2P Região.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Maurício Corrêa
- Jutahy Magalhães -Lavoisier Maia --Elcio ÁlvaresEduardo Suplicy - Rachid Saldanha Derzi - E:ed_rQSimQn
- Dirceu Carneiro - Jonas Pinheiro - Chagas Rodrigues
- Esperidião A mio- Amir Lando- Marco Macie 1- Aureo
Mello ~ Valmir Canipelo - Louremberg Nunes Rocha Júnia Marise --Alexandre Costa -- Josaphat Marinho Antônio Mariz - Garibaldi Alves Filho - Flaviano Mello
- Ronan Tito -_Carlos Patrocínio - Humberto Lucena
-Nelson Carneiro - Mansueto de Lavor - _Ruy Bac,elar
-Dario Pereira- Oziel Carneiro- Magno Bacelar- José
Eduardo- Teotõnio Vilela Filho -_Levy Dias- Iram Saraiva- Lourival ~aptista- Ney Maranhão- Affonso Camargo
-José Paulo Bisol- Francisco Rollemberg- Divaldo- Suruagy- Alfredo Campos- Wilson Martins- Nabo r Júnior
-José Fogaça--,. Cid Sabóia de Carvalho -Coutinho Jorge
- Hydekel Freitas - Mário Covas - Ronaldo Aragão Mareio Lacerda -Nelson Wedekin -José Richa - Júlio
Campos.
·
REQUERIMENTO N• 377, DE 1991
Requenimos," tios termos dó arL336, alínea b, do Regimento Interno do Senado Federal, a apreciação em regime
de urgência para o Projeto da Mensagemn• 167, de 1991,
que autoriza a Embraer e o Banco do Brasil a contratar opera~
ção de crédito externo no valor de quatrocentos e sete milhões
de dólares.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Maurício Corfêa
- Jutahy Magalhães -Lavoisier Maia- Elcio Álvares Eduardo Suplicy -- Rachid Saldanha Derzi - Pedro Simon
--Dirceu Carneiro - Jonas Pinheiro - Chagas Rodrigues
- Esperidíão Amin- Amir LandO- Marco Maciel- Aureo
Mello - Valmir Campelo - Louremberg Nunes Rocha Júnia Marise - Alexandre Costa - Josaphat Marinho Antônio Mariz - Garibaldi Alves Filho - Flaviano Mello
· - Ronan Tito - Cãrlos Patrocínio ......: HUmberto Lucena
-NelsOn Carneiro - Mansuetó de· Lav-or_-= RU.f Bacelar- Dario Pereira - Oziel Cairieiro - Magno Bacelar José Eduardo -Teotónio Vilela Filho - Levy Dias -Iram
Saraiva - Lourival Baptista - Ney Maranhão - Affonso
Camargo - José Paulo Bisol - Francisco Rollemberg Divaldo Suruagy - Alfredo Campos - Wilson MartinsNabor Júnior - José Fogaça - Cid Sab6ia de Carvalho .,.-
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Coutinho Jorge - Hydekel Freitas - Mário Covas ~ Ronaldo Aragão- Mareio Lacerda- Nelson Wedekin- José
Richa -Júlio Campos.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- os~ requerimentos que acabam de ser lidos serão submetidos ao PlenáriO
após a Ordem do Dia, nos termos do a:rt. 340, II, do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, comunicação_ que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário".
É lida a seguinte:
Sr. Presidente,
Comunico a V. Ex~ que me ausentarei do País no perfodo
de 15 de julho a 10 de agosto de 1991, em viagem a países
da Europa em missão cultural, atendendo a ~nvites de entida~
des da Alemanha, Suiça e Bélgica.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991..- Senador Amir
Lando.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- n expediente
lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotado ó
tempo destinado ao Expediente.
Passa:.se â Ordem -do Dia.
Item 1:
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de um projeto do Tribunal Superior do Trabalho fica criado
o Tribunal Regional do Trabalho da 21~ Região, que terá
sede em Natal, Rio Grande do Norte, e juiisdição em todo
o território do Estado.
Quero acrescentar aos Srs. Senadores que se trata de
antigo anseio de todos os segmeritos da sociedade norte-riograndense. Esse Tribunal Regional do Trabalho, inclusive,
vai desafogar a prestação jurisdicional que é hoje feita pelo
Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, sediado em Jóão
Pess.oa.
Portanto, teri.do em vista o interesse social, a relevância
da matéria, que trará o estabelecimento de uma verdadeira
paz social no Estado, no relacionamento entre as classes empresariais e trabalhistas, somos de parecer favorável.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Câtneiro) -"-' O parecer
cõridrii ·favoravelmente.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo e.n~erro a discussão.
Em votação.
·
Os- SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sent~dos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção:

É o $eguinte o projeto aprovado:
Votação, em turno único, do Req~erímento -n? 342,
de 1991, de autoria do Senador Francisco Rollemberg,
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 51, DE 1991
solicitando, nos termos regimentais, a retirada em caráter
(N' 640/91, na Casa de origem)
defínitivo do Projeto de Lei do Senado n' 199, de 1991,
(Do Tribunal Superior do Trabalho)
que toma obrigatória â publicação mensal, pelo DenaCria o Tribunal Regional do Trabalho da 21• Região.
tran, no DOU, da relaçâq de veículos f~r.tados e de veícu-,
los apreendidos.
O Cohgíesso Nacional deCreta:
~ . Art, I• Fica criado o Tribunal Régional do Trabalho
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. da 21~ Regiâo, que terá. sede; em Natal--RN, com jurisdição
em todo o território do Estado do Rio Grande do Norte.
(Pausa.)
·
Art. 2' O Tribunal Regional do Trabalho da 21' Região
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado Federal de n' 19919! será setâ composto de oito J uíies, com vencimentos e vantagens
previstOs na legislação em vigor, séndo seis Togados, de invesdefinitivamente arquivado.
tidura vitalícia, e doís ·ciassistaS, de- inVeStidura temporária,
O SR. PRESIDENTE (Qirceu Carn6iro) ~ Passa-se, agorepresentantes dos empregadores e dos emPregados.
ra, à apreciação-do Requerimento no:> 376/91. de urgência pára·
Parágrafo único. Haverá· um suplente para cada Juiz
o Projeto de Lei da Câmàra·n• 51, de 1991, lido no Expediente.
Classista.
Em votação o requerimento.
·
Art. 3~ Os JUízes Togados sei"ão nomeados pelo PresiOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer dente da Répública, sendo:
~
sentados. (Paus~•·)
I - quatro dentre Juízes do Trabalho Presidentes de JunAprovado.
. ~·~
tas de Conciliação e Julgamento em exercício na atual jurisdiAprovado o requerimento, passa-se à apreciação da ma- ção-da 13_• Região, por antigüidade e por merecimento, altertéria.
nadamente;
II- um dentre integrantes do Miriist~tío Público do Tra"Discüssão, em turilo único, do PrOjeto de Lei da Câbalho, com mais de dez anos de carreira;
mara dos Deputados, n"' 51/91, de iníciativa do Tribunal
III- um dentre advogados de_ notório saber jurídico e
Superior do Trabalho, que cria o Tribunal Regional da
de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade
2P Região."
profissiorial.
Dependendo cte pareCer da Comissão de Constituição,
§ I' O Tribunal Regional do Trabalho da 13• Região
Justiça- e Cidadania.
ao elaborar a lista tríplice, visando ao preenchimento, por
Concedo a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves
merecimento, de vaga de Juiz Togado reservada a magistrado
Filho, para proferir o pareCer.
de carreira, que será encaminhada ao Poder Executivo, obserO SR. GARIBALDIALVES FILHO (PMDB- RN. Para
vará a exigência do exerc_ício da P!esidência de Junta por
proferir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, dois anos e estarem os candidatos na primeira quinta parte
da lista de antigüidade. Sendo insuficiente o número de Juízes
Srs. Senadores:
nestas condições para elaboração de lista triplice completa,
De acordo co mo art.- 112 da Constituição Federal, fica
estabelecido que todos os Estados, assim como .o Distrito aos lugares remanescentes concorrerão os demais Juízes PresiFederal, terão seus Tribunais Regionais do Trabalhq. Através dentes de Juntas.
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§ 29 A lista sêxtupla reservada a advogadO militante
será elaborada pelo órgão de representação da classe_ no Estado respectivo, na forma do art. 94 da Constitu~ç-ão Federal.
§ 39 A lista sêxtupla correspondente ao Ministério Público do Trabalho .será elaborada sob a responsabilidade do
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho a ela concorrendo
integrantes do MinistériO Público do Trabalho de todo o País.
§ 4" Ao Tribunal Regional do Trabalho da 13• Região
compete a elaboração das listas tríplices correspOndentes às
vagas reservadas ao Ministério Público do Trabalho e ~dvogado militante. ~
Art. 4o Os Juízes Classistas serão nomeados pelo Presidente da República, na forma prevista no art. 684 da Cons'olidação das Lei.s _d_o_ Trabalho e inciso III do parágrafo único
do art. 115 da Constituição Federal, dentre nomes constantes
de listas tríplices organizadas pelas diretOrias das Federa'iões
e dos Sindicatos, -ínorganizados em Federações, com base territorial no Estado do Rio Grande do Norte.
Parágrafo único. O Presidente do Tribunal ~egional
do Trabalho da 13• Região, dentro de dez dias, contados da
publicação desta lei convocará, P?r ~ditai, as entida~es .sindicais mencionadas neste artigo, p'ara que apresentem, no prazo
de trinta dias, listas tríplices, que serão encaminhadas pelo
Tribunal Superior do Trabalho ao Poder Executivo.
Art. 5o Os--Juízes do TrabalhO -PresideitteS de--JUritas
que tenham, na data da publicação desta lei, jurlsdiçã0 sobre
o território da 21' Região, poderão optar por sua permanência,
no Quadro da 13' Região.
§ 1 A opção prevista neste artigo será manifestada por
escrito, dentro de' trinta dias, contados da publicação desta
lei, aó Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 13•
Região e terá caráter irretratáv~J. ,
§ 2' 0 0 Jufz~s do Trabal)lo Presidentes de Juntas que
optarem pela 13' Região permanecerão servindo na Região
desmembrada, garantidos os seus direitos â remoção e· promoção, â medida que ocorrerem vagas no Quadro da 13• Região,
observados os critérios legais de preenchimento. Até a instalação oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 21• Região
é permitid~ a permuta com Juiz Presidente da Junta .em exer- .
cício no Estado da Paraíba.
§ 3' Os Juizes do Trabalho Substítutos da 13• Região,
no prazo de trintã dias contados da publicação desta lei, poderão optar por ingressar .no Quadro de Juíz.es .do Trabalho
Substitutos da 21' Região, ocupando as vagas criadas no art.
13 desta lei.
§ 49 Na hipótese de ocorrência de vaga de Juiz Presidente de Junta, na Região desmembrada, no períod.o compreendido entre a vigência desta lei e a instalação dç novo
Tribunal, o preenchimepto será feito mediante promoção de
Juiz do Trabalho Substituto que integre os Quadros da 13~
e da 21~ Regiões, observada a legislação- em vigór.
Art. 6' O Tribunal Regiomil do Trabalho da 21• Região
terá a mesma competência atribuída aos_ Tribunais do Trabalho pela legislação em vigor.
Art. 7 9 Todos os Juízes Togados e Clas_sistas e respectivos~ suplentes, tomarão posse conjuntamente; independentemente da data da nomeação, pe!ante o Ministro Preside_nte
do Tribunal Superior do Trabalho em sessão preparatória
de instalação do novo Tribunal a se realizar na ~e.de_ da _Corte
Regiona1, no dia anterior à data designada para instalação
oficiai do Tribumil Regional do Trabalho da '21' Região.
§ 19 Após a posse conjunta -a que se refere o caput
deste artigo, na mesma sessão preparatória de instalação os ·
o
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Juízes integrantes do Tribunal Regional do Trabalho da 21•
Região elegerão, em escrutfnio·secretó; sob a presidência do
Ministro Presidente do Tribuna_! Superior do Trabalho os Juízes Presidente e Vice~Presidente da Corte para o primeiro
biêniO, Observadas as recomendações da Lei Orgânica da Magistratura Nacional ou do Estatuto da Magistratura a que
se refere o art. 93 da Constituição F~der~l.
§ 29 Na impossibilidade de algum dos Juízes tomar posse na data prevista, terá o prazo de trinta dias. prorrogável
por mais trinta para fazê-lo, sob pena de perda do direito.
§ 39 A sessão preparatória e a sessão solene de instalação serão realizadas com a presença dos Juízes que tomarem
posse no dia des!gnado. _A~sente o Juiz Classísta tifular o
respectivo suplente assumirá o lugar.
§ 4~> Na sessão de instalação do Tribunal RegiOnal do
Trabalho o Ministro Presidente do Tribunal Regional do Trabalho empossará os Juízes eleitos Presidente e V ice-Presidente
da Corte.
Art. 89 O novo Tribunal aprovará o respectivo R'egi7
menta Interno dentro de trinta dias contados da data de sua
instalação.
§ 19 Publicado o Regimento Interno nos trinta dias subseqüentes é assegurado aos Juízes_ Togados dos dois Tribunais
Regionais de que trata esta lei, oriundos da mesma categoria,
permutarem entre si, desde que o requerimento conjunto_seja
apr~sentado em aif!.bas as Cortes dentro do prazo acima refe- ·
rido.
_ _ § 2• A permuta só terá eficácia se homologada pelo
Pleno dos dois Tribunais Regionais, devendo_ as Cc:rtidões
das Resoluções Administrativas serem remetidas ao Tribunal
Superior do Trabàlho para fins de registro. H~~ologada a
permuta esta terá caráter irretratável.
§ 3<? A antigüidade do Juiz na composição do Tribunal
que vier a -iiltegrar, na forrp.a prevista no § r~ deste artigo,
será definida pelo Regimento Interno.
Art. 9Q Até a data de instalação do Tribunal Regional
do Trabalho da 21~ Região, fica mantida a atual competência
do Tribunal do Trabalho da 13• Região.
§ ]' Instalado o Tribunal Regional do Trabalho da 21'
Região, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da
13~ Região remeter·;lhe-á todos os processos_ oriundos do território sub jurisdição do novo Tribunal, que não tenham recebido "visto" do Relator.
§ 2Q Os processos que já tenham recebido "visto" dO
Relator serão julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho
da 13• Região.
§ 3Q A competência para o julgamento das Ações Rescisórias pertinentes a litígios oriundos do Estado do Rio. Graride
do Norte decididos pelo Tribunal Regional do Trabalho da
13•. Região com trânsito em julgado será do Tiibuna~ Regional
do Trabalho da 2P Região, salvo as de competência" do Tribo~
nal Superior do Trabalho.
Art. iõ. As Juntã.s de Conciliação 'e JUlga-ffie~to_sedia
das no Estado do Rio Grande do Norte ficam· trarisferidas,
com os respectivos servidores e acervo material, para o Tribunal Regional do Tra~alho da 21• Região, sem prejuízo dos
direitos adquiridos e respeitadas as situações pessoais de Juízes
de carreira, Juízes Classistas e servidores.
§ P Os cargos existentes _m\ lotação· do Tribunal Regional do Trabalho da 13• Região, a que se refere este artigo,
ficam transferidos para o Tribunal Regional do Trabalho da
21• Região.

§ 2··' Os Juízes de carreira, Juízes Classistas-e-SefVídores
transferidos na forma deste artigo continuarão a perceber ven-

cimentos e vantagens pelo Tribunal Regional do Trabalho
da 13~ Região, até que o orçamento consigne, -aO Tribunal
criado por esta lei os recursos necessári6s ao-re-spectlvo pagamento.
§ 3"' A investidura no Quadro Permanente de Pessoal
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 21' Região
depende de aprovação em concurso público de provas ou
de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cai"go em
comissão declarado em lei de livre nomeaç-ão e exoneração.
Art. 11. Ficam criados no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 21• Região, com retribuição pecu_niária prevista ria legislação em vigor, duas funções de Juiz
Classista e seis de Juiz Togado.

Art. 12. Além dos cargos e funções transferidos ou criados na forma do art. 11 desta lei ficam criados, no Quadro
Permanente de Pessoal da' Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 21• Região, com vencirri~mtos e vantagens
fixados pela legislagão em vigor, Oito cargos de Juiz do Trabalho Substituto, os cargos em Comissao cónstãntes r...io Anexo
I, os cargos efetivos constantes do Anexo II e a Tabela de
Gratificação de Representação de Gabinete, in-:egrada por
funções de Chefia e Assistência, constantes de Anexo III
desta lei.
§ 1\' Os cargos e as funções constantes, reS-JectiVarflente, dos Anexos I e III desta lei serão providos após a instalação
do Tribunal Regional do Trabalho da 21' Região, com sede
em Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos
da legislação em vigor.
§ 2\> · Os valores das funções da Tabela de Gratificação
de Representação de Gabinete do Tribunal Regional do Trabalho da 21~ Região são idênticos aos da mesma Tãbela do
Tribunal Superior do Trabalho_.
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§ 3' Ato interno do Tribunal Regional do Trabalho da
Região estabelecerá as atribuições das funções constantes
do Anexo III desta lei.
Art. 13. O Tribunal Regional do Trabalho da 21' Região,-dentro do prazo de noverita dias, Contados da instalação,
abrirá Concurso público de provas e títulos para preenchimento
das vagas de Juiz do Trabalho Substituto, depois de satisfeito
o disposto no art. 5" desta lei.
Art. 14. Os servidores atu_almente lotados nas Juntas
de Conciliação e Julgamento, cOm jurisdição no território
da_ 2P Região da Justiça do Trabalho, poderão permanecer
no Quadro de Pessoal da 13~ Região, triediante opção escrita
e irretratável. manifestada ao Presidente do Tribunal respectivo, dentro do prazo de trinta dias, contados da publi~ação
desta lei.
Art. 15. Compete ao Tribunal Superior do.Trabalho,
mediante Ato do Presidente, tomar as medidas de natureza
administrativa para- instalação e funcionamento do Tribunal
Regional do Trabalho da 21' Região.
Art. 16. As despesas iniciais de organização, instalação
e funcionamento do Tribunal Regibrtal do Trabalho da 21~
Kegíâo, correrão à conta dos recursos orçamentários já consignados ao Tribunal Superior do Trabalho, pela Lei n• 8.175,
de 31 de janeiro de 1991, Programa de Trabalho
02.004.0013.5461-lnstalação de Tribunais Regionais do Trabalho.
Art. 17. Não poderão ser nomeados, a qualquer título,
para funções de gabinete, cargos em comissão ou funÇões
gratificadas da administração do Tribunal, parentes consangüíneos ou afins, até o terceiro grau, cónjug·e ·e companheiro,
de Jt!fze~ o;; arosentados há menos de cinco anos, exceto
os integrantes do Quadro_ Funcional, mediante concurso público.
Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19. Revogam-se as disposições em conti'ário.
21~
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O SR. PRESIDEN:rE (DirceuCarheiro)- Vai se passar,
agora, a apreciação-do. Requerimento n9 377, de_ 1991, de
urgência lido no Expediente, para Mensagem n\' 167/91, relativa ao pleito da Embraer e do Banco do Brasil.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da rriitéria, que foi despachado à Comissão de Assuntos Econôrnicos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Epitádo Cafeteira
para proferir o parecer daquela Comissão.
PARECER DE PLENÁRIO
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC ,-MA. Para emi·
tir parecer.)- Com ·a Mensagem n\' 318, de 1991, o Senhor
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Presidente da República submete_ à apreciação do Senado
Federal proposta no sentido de que seja autorizada operação
de relending, envolvendo a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) e o Banco do Brasil S. A .• no valor de US$
407,000,000.00 (quatrocentos e sete milhões de dólares _ americanos), mediante utilização de recursos depositados no Banco
Ce_ntral do Brasil.
· Acompanha a Mensagem do Senhor Presidente da República, Exposição de Motivos il" ·204 do Senhor Ministro de
Estado da Economia, Fazenda c Plancjamcnto, na qual se
ressalta o risco de expansão monetária inde-sejável, inerente
a esse tipo de operação.
- Considera, ainda, que, sendo essencial a medida para
viabilizar a privatização da Embraer, o Senhor Presidente
da República entendeu ser justificada a excepcionalidade da
operação de crédito.
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A operação de relending realizar-se-á sob as seguintes
condições:
_
__
a) valor: US$ 407,000,000.00 (quatrocentos e sete inFlhões de dólares americanos);
b) prazo: 12 (doze) anos com 5 (cinco) anos_ de carência;
c) juros: calculados de acordo com a Libor semestral
e acrescidos da taxa de 13/16% a.a;
d) garantia: Tesouro Nacional;
e) desembolso: Junho de 1991- US$ 140,000,000.00
julho de 1991- US$ 140,000,000.00
agosto de 1991- US$ 1_27~000,000.00
Nestas condições, opinamos no sentido de ser autorizada
a operação nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 49, DE 1991
Autoriza operação de "relending" envolvendo a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) e o Banco do
Brasil S.A.
O Senado Federal resolve:

Domingo 30 4183

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para dis· _c.uli_c __Sein revisão do orador.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Outro dia, li nos jornais que a Embraer teria tido uma
modificação na sua diretoria, -em 1-azão do atraso da liberação
desses recursos. E um dos jornais - não me lembro qual
-noticiava que tal ocorrera em virtude do atraso da vÕtação
desse empréstimo no Congresso Nacíonal.
Estou lendo aqui - e vejo que a data da mensagem
é 28 de junho, ontem - o que me faz deduzir que a mesma
deve ter chegado aqui no Congresso ontem mesmo, e já está
sendo votada hoje. Então, ninguém pode reclamar de atraso
do Congresso na votação dessa mensagem que dá recursos
à Embraer.
Era a informação que desejava oferecer ao Plenário, por~
que fomos acusados, anteriormente, dessa situação.
O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor.

Art. !"' É autori:z;ada, na -forma da ResOlUçãO n~' 96,
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Para
de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, alterada
discurtir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidenté, Srs. Senapela Resolução n' 49, de 19 de outubro de 1990, a operação
dores:
de relending envolvendo a Empresa Brasileira de Aeronáutica
Vez por outra surge, na imprensa nacional, a notícia ainda
(Embraer) e o Banco do ·Brasil S.A., mediante utilização
nãó confirmada da privatização da Embraer. Se realmente
de recursos depositados no Banco Central do Brasil (Bacen), a Embraer vai ser privatizada, para isso não temos dados
no valor deUS$ 407,000,000.00 (quatrocentos e sete milhões Conci'étos; seria preciso indagar se essa operação teria cabide dólares americanos), destinados ao pagamento de compro- mento. A própria Exposição de Motivos do Sr. Ministro da
missos vencidos no exterior e pagamento de operações finan~ Economia, Fazenda e Planejamento diz o seguinte sobre este
ceiras.
empréstimo de 407 ,O milhões de dólares americanos:
Art. 2~' A operação de crédito autoriZada no art. }9 de''A alternativa do relending constitui-se em estratégia de
_
verá obedecer âs seguintes condiç_ões:
alto risco por implicar expansão monetária indesejável". E
a) valor: US$ 407,000,000.00 (quatrocentos e sete miacrescenta:'' Não obstante as inconveniências, no campo técnílhões de dólares americanos);
co, as dificuldades enfrentadas pela Embraer, insuperáveis
b) juros: calculados d~ acordo com a· Libor semestral, ao nível da própria empresa, fizeram por merecer a aprovação
acrescidos de 13/16% a.a.;
·
·
por parte de V. Ex~ de providências de caráter excepcional,
c) garantia: Tesouro Nacional;
que permite àquela empresa equacionar as dificuldades finand) desembolso: junho de 1991- US$ 140,000,000.00
çcira_s_a.t\l<!ÍS que arp.eaçam a paralisação de sua produção".
_____ __ Sr. Presidente,Srs.--senadores, é de perguntar se essa
julho de 1991- US$ 140,000,000.00
maciça injeção de recursos, aproximando-se de meio bi_lh~9
agosto de 1991- US$ 127,000,000.00
. .
.
Art. 3~' A autorização de que trata esta resolução será
de dólares, será feita para uma empresa que amanhã passará
exercida no prazo de 12 (doze) meses, a contar de sua publi- âs mãos privadas, ou se realmente esse dinheiro, que é público,
permanecerá em uma empresa pública. Esse esclarecimento
cação.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor ria d"ata de sua seria fundamental. Entretanto, conforme frisou o Senador
Jutahy Magalhães, chega essa mensagem para ser carimbada
publicação.
..
Art. 5~> _Revogam-se as disposições em_ contrário.
_ pelo Senado, hoje. Não temos essa_ i_nfor_mação e, regímentalmente, teríamos que -pedi-la ao Sr. Ministro da Economia:
Sr. Presidente, é o nosso parecer, favorável à pretensão~
se há ou não processo de privatização da Embraer se h.á ou
O SR. PRESIDENTE (Dirceu ·carneiro) - O parecer não a intenção do Governo d~ priVatíz:lf daqui a po·uco a
da Comissão de Assuntos Económicos conclui pela apresen- Embraer. Não podemos colher informações sobre nada disso,
tação de Projeto de Resolução n~' 49/91, que autoriza a Em~ porque chega o projeto hoje e querem que o aprovemos hoje.
braer e o Banco do Brasil a contratar operação de crédito Se não o :ãprovarmos, o senado será acusado de estar coloca·n-do obstáculos ao saneamento de uma grande empresa naexterno no valor de 407 rililhões de dólares, para Os fins que
CÍ_Qu_al, cujos méritos ninguém está discutindo aqui, que é
especifica.
·
. -·
Completada a instrução da matéria, passa-se ~ discus~~~ a Embraer. Então, somos colocados sempre co-ntra a parede.
Nãs últimas horas de funcionamento do Senado, dessa sessão
em turno único.
·
"
legislativa, chega~nos uma matéria qu-e precisaria de-informaO Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra ções, de requerimentos, de dados sobre o desempenho da
para discutir.
Embraer, dos quais não dispomos, a não ser que alguns dos
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~.Concedo a eminentes Colegas Senadores os ten_ham aqui e os apresente-m
neste momento.
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
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Entáo, temos que votar com- responsabilidade esse altísM
simo empréstimo para a Empresa Brasileira de Aeronáutica.

O Sr. Antônio Mariz- Permite~me V.

E~

um aparte?

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Ouço V. Ex• com
prazer.
O Sr. Antônio Mariz - Senador Mansueto de Lavor,
quero apenas chamar a atenção para uma passagem da Exposição de Motivos do Ministro Marcilio Marques Moreira: que
responde- parcialmente, ao menos ~as preocupações de
V. Ex\ no sentido de afirmat: a privatização. Às fls. 2 da
Exposição de Motivos lê-se:
''É necessário obsetvatªinda, que o Ministério-âa Aeronáutica, através do aviso 003IM4-193, de 3 de junho de 1991,
ressaltou a necessidade da contratação ·do releni:ling, cOmo
medida essencial para regularizar a privatização daquela empresa". Então, o empréstimo se destina exatamente à privatização ...

O SR. MANSUETO DE LAVOR -Isso praticamente
responde à questão. A pressa não me deu sequer tempo para
ler a página 2 da Exposição de Motivos. Muito obriga~o,
Senador Antônio Mariz. Fica claro que a Embr_aer vai ser
privatizada.
Em declarações feifas à Comissão de Privatização, o__ ~
MinistrO da Infra-Estrutura, que havia sido Presidefite da Embraer, Dr. Ozires Silva, havia dito, ·sobre a Companhia Siderúrgica Nacional, uma empresa públiCa de maior porte-e tradiçãO do que a Embraer, que ela não receberia um c:;enlavo _
do Góverrio Federal para o seu saneamento antes da sua
privatização.
:.
Como aquela delcaração era numa Comissão de Privatização, perguntou-se ao ex-Ministro:- "Então, a Companhia
Siderúrgica Nacional será privatizada como S!lCata"? PraJicamente ele confirmou isso.
Não vamos colocar aqui maiores obstáculos quanto ao
aparte de recursos à ~mbraer, mas estranhamos profundamente esse tratamen_to de dois pesos e duas medidas. Por
quê? O certo é, se essa é uma empresa ·estratégica; se realmente há interesse de mantê-la sob o controle 4a União,
é claro que dev.eríamos saneá-la, para que ela se torite novamente uma grande empresa.
Há algo que ainda precisa ser esclarecido acerca da Embraer. Afirma-se larrtbém - a iniprensadivulgouesse problema, e não houve nenhum esclarecimento _da Ell}braer -_queas suas atuais dificuldades financeiraS decOrrem_ de um prOjetO
fracassado de avião a jato. Esse projeto teVe que-seTiefortmilado. Com essa reformulação houve um prejuízo--talvez, -de
centenas de milhões de dólares. Nada disso foi esclarecido;
O fato é que estamos tendo um aperte de recursos de
407 milhões de dólares a uma empresa que poderá ser privatizada mediante um crité_iio- que o Çongre-sso Nacional não
vai controlar, como não está controlando<? processo de privatização da Usiminas.-Pode-se, ªfirmar que isso já está n~ _lei,
o Poder Executivo tem realmellte competência para essa piiVatização. Mas isso significa que estamosinjetando rec_ursos
para uma empresa· que está- em vias 9~-~er privat!~ada por
um processo que não controlamos, em que o Pode_r Legislativo
não interefere. Est3_é uma dificuldade, isto é, de certa maneira, um cerceamento da nossa atuação fiscalizadora -sObre ps
atos do Executivo.
·
·
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Sr. Presidente, para concluir, diria que, rta realidade,
tenho restrições ao voto que darei; mas, em todo o caso,
nã'o vamos criar ObstáCulos, para que não se diga, ou não
se interprete isso como uma barreira ao san~amento financeiro
da Embraer, que é uma grande empresa nacional que conQuistou trunfos para a indústria aeronáutica brasileira, mas que
enfrenta essas dificuldades, não sei se por problemas administrativos internos, se pela conjuntura nacional e internaCional
mas que, na realidade, agora precisa desse aperte de recursos.
S(J'lamentamos que após esse processo-de saneamento, seja
ela privatiZada por um processo ·sobre o qual 9 CongreS$0
não tem poder de fiscalização.
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)
palavra ao nobre Líder Maurício Corrêa.

~

Concedo a

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para discutir.
Sem revis:lo do orador.) -Sr. Presidente, não tenho condições evidentemente de responder ao Senador _Mansueto de
Lavor. Pelo contrário, até manifesto .an_s_i_edades similares às
dele.
No entanto, hoje, rio prinieiro eXpediente aqui do sena~
do, o eminente Senador EduardoSuplicy, do PT que, como
sabemos, exerce uma atividade de oposição das mais acirradas
contra o Governo, defendeu a concessão desse empréstimo"
e alegava, primacialmente, que o mesmo virá salvar a Einbraer, porque os seus empregados foram despedidos, há uma
grande onda de desemprego em São José dos Campos e há
muitos trabalhadores com saldos trabalhistas a serem resgatadOs, pagos e que esse fluxo, para rea:nimar a ativictaae da
Embraer, na verdade signifiCará uma grande conquista, inclusive para os trabalhadores daquela reg~ã?·
-Baseado, exatamente, na exPeriência daquele Sena:dor
que foi morar em São Paulo, concOrdamos com o encaminhamento da urgência. Acredito que, inclusive, com o retorno
do engenheiro Ozires ·silva para a direção da Embraer, que
na verdade é sua filha, porque foi ele quem a iniciou, desde
a sua fundação, deu substância a ela, sem dúvida nenhuma,
hoje, um nome reconhecidamente internacional através das
suas aeronaves Brasília, Bandeirante, Tucano e outras.
_ De sorte, Sr. Presidente, que me parece extremamente
patriótico, neste instante, que concedamos autorização para
esse empréstimo, para salvar a Embraer. Evidentemente que
se houver alguma onda relativamente à privatização, estaremos atentos para obstaculizar, mesmo porque com esse empréstimo torna-se difícil, creio eu, que o Governo venha a
querer pôr em prática exatamente uma ação que conduza
aO colitrãrio, que é a sua revitalização, quer dizer, como instrumento do Estado.
Portanto, encaminho favoravelmente à aprovação desse:
empréstimo que, na verdade, vai Salvar uma grande empresa
bra_~ileira; que tem realmente produzido aeronaves que tê-ni
feito famosos-os nossos produtos no exterior, além do alcance
social que essa medida vai atingir.
O Sr. Hugo Napoleão- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-Tem a palavra
o nObre Senador Hugo Napoleão, para discutir.
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O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PJ. Para discutir.)
--Sr. Presidente c Srs. Senadores, inicio minhas resumidas
palavras exatamente por on-de terminaram as suas observações, ao discutirem a matéria, os Senadores Mansueto de
Lavor e Mauócio Coi'rêa, -para afirmar que é indiscutível o
mérito da Embraer no seu campo específico de atividade,
não apenas sob o ponto de vista do planejamento, da produção
e da fabricação de aviões e materiais aeronáuticos, por assim
dizer, como, sobretudo, pelo que representa para a tecnologia,
para o campo da pesquisa no Brasil. Afinal de contas, o mundo
tem, através de importações, demandado a produção das aeronaves brasileiras. São elas da melhor qualidade. Há projetas,
ainda que tenham sido retardados, da maior capacitação técni~
ca, como o AM~X, com a Itália, como o convênio com a
Argentina; enfim, os Bandeirantes estão aí voando, não só,
como se diz usualmente, pelos céus afora, mas pelo mundo
inteiro.-Acredito que a exposição de motivos do Exm~ Sr. Ministro
de Es·~·ado da Economia seja vazada na melhor e na maior
honestidade. Porque ele mesmo ·está a declarar a situação
de dificuldade com que a empresa vem se deparando, exata~
mente das incoveniências no campo téCnico, as dificuldades
enfrentadas, insuperáveis a nível da própria empresa, como,
aliás, salientou o nobre Senador Mansueto de Lavor. Mas
é de se dizer que o relending terá seu impacto suavizado
através das 'três tranches propostas.
E com relação à questão da privatização, que tanto susto
tem causado, quero afirmar que, ainda que isso venha a ocor~
rer, obviamente, se ocorrer, o sucessor, a em-presa sucessora
arcará, evidentemente, com totlos os ónus, sub-rogar-se-á,
por assim dizer, em todos os aspectos eventualmente considerados negativos para assumi-los. E, para isso, estaremos vigi~
!antes no Senado da República; sobretudo, aqueles que, como
eu, pessoalmente, conhecem a Empresa Brasileira de Aeronáutica.
Devo terminar as -minhas palavras por dizer que a privatização em si não é um mal. Ao contrário--, admito que a sociedade deva cuidar de todos aqueles aspectos que não sejam
a finalidade específica do Estado para acrescentar que ruim
é o Estado sustentar e manter ad aeternum situações _de insolvência em suas Estatais.
·
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O Sr. Aluízio Bezerra - Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
-------

0 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Aluízio Bezerra.
O SR. ALUÍZIO BEZERRA (PMDB- AC. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
creio que o momento é oportuno pãra fazer a seguinte Colocação: primeirO, ein se trátando de uma empresa estatal, e no
momento está se discutindo muito a questão da privatização,
concordamos plenamente que a privatização deve ser um processo natural da economia, nessa etapa da história do nosso
desenvolvimento eco·nõmico~
TOdavia, Sr~ Presidente, é iínportirite -ressaltar que estamos_num mundo onde temos diferentes nívds de economia.
Economias desenvolvidas, em vias de desenvolvimento e total~
mente subdesenvolvidas. É claro que para cada um desses
países que detêm um dos estágios da ec_onomia, cada um
deve ter a sua própria estratégia de desenvolvimento; a estra~
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tégia de um país em vias de desenvolvimento como o caso
do Brasil, não pode se assemelhar à estratégia do desenvol~
vimento de um país como os Estados Unidos, onde a economia
privada ou o conjunto da economia está em outro contexto.
--É necessário colocar que deveremos ter empresas que
desempenhem tarefas estratégicas e estas d_evem continuar
estatais. Não vamos poder pensar que uma multinacional irá
cumprir uma tarefa precípua do desenyolvimento do Estado
naquilo que nosso Estado será competidor em pontos vitais
da economia com outros pafses desenvolvidos ou pafses ricos.
Acho que uma discussão aprofundada deve ser travada
no Senado, na Câm-ara dos Deptuados e nos diversos segmentos da sociedade brasileira, para se definir o que é estratégico
e o que não é, nessa etapa do desenvolvimento da no_ssa
economia. Aquilo que for cons_iderado estratégico para cumprir essa tarefa dentro do desenvolvimento da nossa economia
e dentro, também, de outros aspectos que envolvam a segu~
rança nacional e outros, isso também deve ser bem balizado
e bem fixado. Pessoalmente, considero tratar~se a Embraer
de uma empresa estratégica. Nesse caso, ela deve continuar
a ser uma empresa estatal. Não há por que negar o empréstimo
·solicitado para uma empresa que cumpre uma função-estratégicà nessa etapa do nosso desenvolvimento, envolvendo ques~
tões de segurança nacional.
Sr. Presidente, essa a questão que gostaria de levantar
e deixar em aberto o debate para o momento em que se
discute a questão da privatização a nível nacional, que os
Parlamentares e a sociedade brasileira como um todo possam
discutir' a fim de bem definir as questões relativas às empresas
estratégicas e às não estratégicas, para se efetuar uma privatização daquelas não estratégicas, reserVando àquelas que cumprem tarefa estratégica manterem~se" como empresas estatais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!)
O Sr. Coutinho Jorge - Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao Senador Coutinho Jorge.
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. Para discutir
Sem revisão do orador.) -Sr. Presid~nte, Srs. Senadores,
o-Senado Federal tem que assumir hoje uma decisão impor·
tante em relação à Embraer.
As argumentações dos Senadores Mansueto de Lavor,
Maurício Corrêa e Hugo Napoleão são todas pertinentes a
uma decisão importante a ser tornada pelo Senado Federal,
considerando que o próprio Ministro da Economia, como disse
o Senador Hugo Napoleão, de forma clara, definiu que esse
financiamento trazia, evidentemente, um alto risco para o
País no que diz respeito à expansão monetária. Também o
Senador Mansueto de Lavor mostrou que, em última análise,
essa proposta seria para sanear a empresa; preparando-a, ou
viabilizando~a para uma posterior privatização.
A proposta indica também que os recursos do crédito
postulado destinam~se a pagamentos de compromissos vencidos no exterior; e outros. a operações financeiras vencidas
_em cruzeiros. necessários à vida vegetativa da empresa, ou
seja, ao funcionamento normal, ordinário dos pagamentos
da empresa no dia~a~dia.
Portanto, como foi dito aqui, trata-se de uma proposta
urgente, necessária, com o _objetivo de salvar a empresa da
inadimplência.
. As considerações já tecidas aqui em relação à importância
da empresa dentro do nosso País e o que ela representa tam~
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bém de avanço tecnológico na área da Aeronáutica justifica- seja --ouvida qualquer autoridade, pede-se autorização para
riam a aprovação desse financiamento. Mas eu gostaria de determinado pagamento, e se diz o quê? Para viabilizar a
lembrar que, recentemente, o Senado Federal, que assumiu, privatização daquela empresa. Não é para sanear, mas para
perante a Constituição, a responsabilidade de discutir assuntos
rilaquiar a empresa, para que ela possa ser vendida a terceiros.
relevantes, durante dois meses, através da Comissãu_de EcoOra, Sr. Presidente, essa não é uma fábrica de b_om.b.Qn_s
nomia e, posteriormente:, deste PlenáriO, discutiu, de forma que possa ser comprada por qualquer pessoa·. É uma fábrica
exaustiva, a problemática da dívida externa, particulan:iiente de aviões, hoje destinados a trânsito de paz, mas que, amanhã,
o mero· pagamento de dois bilhões de dólares, que deverá podem ser de guerra. A Embraer serve aos dois objetivos.
ser feito neste exercício para atender exatamente à dívida
Como vamos resolver isso em 24_ horas? É um desapreço
dos juros, que perfazem um total aproximado de oito bilhões ao Congresso Nacional. Será que apenas ontem se tornou _de dólares.
necessário? Não se explica, Sr. Presidente.
Os Srs. SenadoresJembram-se de que, dural!te dois meÉ preciso que se dê a esta Casa a Consciência de que
ses, a comissão do Senado ouviu as autoridades con;tpetentes, deve ser respeitada-pelos outros dois poderes. Não pode ser
a começar pelo Ministro da -Econóíilia, Fazenda e Planeja- apenas a Casa para onde se manda um recado e, na mesma
mento, em várias reuniões, inclusive secretas, e outras autori- hora, se tem a resposta. Não!
dades da área financeira, particularmente o negociador da
Lembro-me, muito menino, ainda guardo mais no coradívida externa, como o Pre~idente do Banco Central, procu- ção do que nos olhos, o que assisti em_ uma pequena cidade
rando recolher informações adicionais importantes para que de Alagoas, que se chamava, naquele tempo, Pedra, a terra
a tornada de decisão do Senado _refletisse os reais ii:lteresses de Delmiro Gouvêia. Ali fui, meniíno ainda, -aos- 10 anos,
do Brasil.
acompanhando uma delegação de engenheirãndos que meu
Ora, naquela alturã.: toffiamos ã.s Precauções necessárias pai; professor da Escola Politécnica,_ presidia. A cidade, a
para uma decisão no Senado. E neste-lii~tante, como represen- Vila de Pedra, era realmente modelar. Todas as pessoas titante do PMDB na Comissão de Economia qtie discutiu, nl_lam casa, e até se fazia o Seguinte: -quem chegava e não
exaustivamente, a negociação da dívida externa, e por todas arranjava emprego, dentro de alguns dias, era expulso, era
as restrições feitas àquela negociação, eu proporia a este Sena- convidado a sair da cidade. Um dia apareceu a Machine Cotdo, ante a urgência do ass.unto, um crítica sobre __ a forma ton_. Era uma adversária. Queria o comércio de linhas. E
como é tratado o Senado Federal. Praticamente i:li5--último o qUe fez? Houve um governador generoso que autorizou
dia do primeiro semestre da atual legislatura, vem ~té nós a venda daquela empresa. E a Linhas de P~dra, que era uma
um assunto relevante como o da Embraer, e os seriadores empresa que vendia em todo o País- e é pena que o Senador
são pegos de surpresa, sem poder analisar prÕfundamente Divaldo Suruagy não esteja presente- foi vendida à Machine
um assunto tão relevante como este.
Cotton. E o que fez a firma compradora? ACabou com aquela
Eu sugeriria, pela importância e ne:cessidade de resolver, vila, desempregou os brasileiros que alí trabalhavam e jogou
em caráter de urgência, o assunto da Embraer, que o Senado as máquinas, Sr. Presidente, na cachoeira de Paulo Afonso,
aprovasse o pedido de empréstimo, com a condição de que, e ficou donã do mercado.
em agosto, a Comissão de Economia ou o próprio Plenário
Esse quadro, Sr. Presiderite, n-Unca mais se apagou dos
convocasse o presidente da Embraer para vir aqui discutir, meUs olhos, eu que assisti idsso aos 10 anos de idade e aos
de forma detalhada, não só a situação real da Embraer, mas 81 anos ainda o tenho presente dian_te de mim.
também as alternativas possíveis para a súa privatização;
Pois o que vamos fazei, S-r. Presidente, é votar um pedido
Esse a sugestão que deixamos aqui, exatamente na tenta- que chegou ontem, e hoje o Senado submisso, correndo, ãs
tiva de que o Senado Federal passe a_d_ecidir assuntos relevan- P.ressas, vai aprovar. Mas aprovar para que, Sr. Presidente?
tes como este e outros com conhecimento profundo de causa. E para manter a empresa? Não, é pa~a privatizai' a empresa.
Por isso, a nossa proposição, já que houve entendimento com Privatizar em que termos? Nos mesmos termos da Usiminas?
os vários líderes do Governo a respeito-deste assunto, é que
Eu também sou partidário da privatização, mas acho que
se aprove o pedido de empréstimo nesta sessão, mas-- que, o Congresso deve exa:minar cada caso para autorizar a privaem agosto próximo, o presidente da Embraer venha aqui tra- tização.
zer, de forma clara, precisa e sem subterfúgios, a realidade
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite V. Ex~ um aparte?
da empresa e as alternativas para o seu futuro.
Como membro da comissão, irei fazer este encaminha. O SR. NELSON CARNEffiO - Pois não, com muita
mento, no sentido de convocar o presidente da Embraer para honra. Eu havia convocado até V. Ex~. homem de Alagoas
dar as explicações necessárias à comissão _e a este Senado e que conhece C? pro_blema.
Federal. (Muito bem!)
O Sr. Divaldo Suruagy- E convocado por V. Ex~. aqui
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. PreSidente, peço a palavra . estou presente para referendar os brilhantes argumentos que
para discutir o projeto.
V. Ex~ defende, neste instante, da tribuna do Senado. Logo
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a após o assassinato de Delmiro Gouvêia, os ingleses adquiriram
o controle da fábrica de tecidos da cidade de Pedra -hoje
palavra ao nobre Senador Nelson C~meiro.
chamada Delmiro Gouvêia, e joganfrrf todas as máquinas rio
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB ..,.- RJ. Para discu· rio São Francisco.
tir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs._Senidores,
O SR. NELSON CARNEffiO- Na cachoeira. Jogaram,
não é só a Câmatã- dos Deputados, mas também o Poder
e_ acabou a competição, e a Machine Cotton ficou dona Cio
Executivo. Os maus exemplos se multiplicam rapidamente.
mercado até hoje.
A Exposição de Motivos do Sr. Ministro da Economia,
Ora, Sr. Presidente, eu também não quero criar embaraço
Fazenda e Planajamento é do dia 28 de junho, Sr. Presidente.
ao Governo, mas também não quero dar um cheque em branCo
No dia 29, sein audiência de qualquer comissão, sem que
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·ao Governo; maqueiar a empresa e devolver ao Governo.Agora, vender pelo preço que quiser, da forma que quiser,
não.

Eu tenho uma emenda - estamos na fase de discussão
- que diz o seguinte:
"Privatização da Embraer somente será objeto de licitação depois de aprovada pelo Senado
Federal."
Ora, se o Governo, em 24 horas, quer -o créditO, va-mos
dar o crédito para que ele salve a empresa. Mas, também,
vamos dizer a ele que, antes de privatizar a empresa pelo
preço que quiser, mande ao Congresso, mande ao Senado-,
para que possam aprovar ou rtáb essá licitaç-ão. Nilo- criem
embaraços, esse projeto não tem que ir à Câm-ara;--iiãO-bãverá
obstáculo nenhum, acabará no Senado hoje, mas acabará com
essa ressalva, de que não podemos dar um cheque em branco
a quaisquer que sejam os homens,-deste Ou de Outro Governo.
O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Nelson Carneiro?
O SR. NELSON CARNEIRO- Ouço V. Ex• com muito
prazer.
O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Senãdor Nelson Carneiro, a proposta de emenda que
]~:-x~- apresenta à cas-a
tranqüiliza a todos aqueles que levantaram objeções acerca
de um empréstimo para uma empresa a ser privatizada sem
o controle do Senado, sem o controle do CongreSso.-Erifão,
quero parabenizá-lo e dizer que essa emenda, realmente, responde a todas as ·nossas dúvidas e objeções, que não eram
contra a privatização -sequei: NãO-Somos contra privatizações,
nós colocamos objeções à maneira como efas estão sendo
feitas, entre elas, essa proposta de privatização da Embraer,
sendo saneada antes com dinheiro - e o Governo se J;~Spon
sabiliza por esse recurso ...:...:..:-para, depois, privatiZa-Ia sem
o controle da Casa. Esse, o problema. parabenizo-o e estou
inteinüneitte de acordo com a emenda que V. Ex~ apresenta
nesta ocasião.
- -

v:

O SR. NELSON CARNEIRO - Estamos em discussão.
É hora de apresentar a emenda. Estou apresentando, Sr. Presidente. Acho que ninguém será contra issO._
Se todos estamos de boa-fé, qual é o obstáculo? Vamos
privatizar, vamos dar o dinheiro para maquiar a empresa,
mas vamos saber por quanto e em que condições ela será
vendida. Aquela regra geral tem uma exceçã.o -neste caso,
porque podemos discutir, convidar o Ministro para dar as
razões e os diretores da empresa para aqui explicar. Aqui
não, temos que aceitar uma mensagem que, datada de ontem,
deve ter chegado hoje, e hoje mesmo, submissamente, somente porque o Minislro pediu, nós vamos dar.
Tenho, evidentemente, em alta conta o MinistrO. Mas
penso que a responsabilidade do Senado é muitO gi3nde, não
pode ser apenas dizer amém. Tem qU:e dizer amém depois
de ler todo o credo, sabendo todas as linhas: "Creio em Deus
padre ... " para acabar no amém; não se começa pelo amém
em nenhuma reza que--eu-conheça, até hoje, no mundo.
O Si. Darcy Ribeiro- Perffiite V. Ex~ um aparte'{
O SR. NELSON CARNEffiO- Com muita honra, nobre
Senador Darcy Ribeiro.
O sr. DarCy Ribefro- Nobre Senador Nelson Carneiro,
do meu Estado do Rici de Janeiro, que tanto honra, gostei
muito de ouvi.-Io, de ouvir este Senador, primeiro por ter
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a coragem de pensar historicamente, pensar no passado, voltar
a momentos de humilhação do nosso País, pela insânia e ·pela
incompetência de velhos administradores_._ Gostei mais ainda
de _ver a solução pronta, dada na hora, pelo nobre Senador.
Creio" que a Embraer é uma empresa de grande tradição histórica no Brasil, é uma empresa de aviões, mas é uma empresa
armada, ligada necessariamente a esse assunto; é uma empresa
que não pode ser entregue a grupos privados; é uma empresa
que nós podemos abrir mão da- aUtonomia de fazer aviões
civis e militares, mas não podemos abrir mão de que aqui
se implante um grupo armamentista. Creio, por isso que,
no ·que concerne ao Senado, é preciso ter bom senso na apre~
dação desta matéria. Se é necessário um aparte de recursos
estrangeiros para equilibrar a empresa, que isso seja dado
a ela, a Nação vai pagar, mas que se condicione que ela
não é privatizável, ou que ela, como qualquer outra, só pode
ser privatizável mediante aprovação prévia do Senado Federal.
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado. Muito
me honra a intervenção de V. Ex•, que dá relevo às palavras
que aqui estão sendo pronunciadas.
Não somos contra, até, ã possibilidade da privatização
se el_a se tornar neces~ári?. Ma~ o ~~-não podemos é, em
24horas, atender, pressurosamente, a um apelo sem um exame; nenhum de nós examinou, nenhum de nós ouviu um
funcionário sequer da Embraer e vamos dar um cheque eni
bfanco.
O Sr. Antônio Mariz-

Permite~me

V.

Ex~

um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO- Ouço V. EX• com prazer.
O Sr. Antônio Mariz - QuerO tãrribé-m solidarizar-me
com a emenda_de V. Ex• e com as suas palavras, que me
parecem extremamente oportunas, quando se discute assunto
de tal monta. Na verdade, o que chama a atenção-, o que
_de certa forma escandaliza no pedido do Governo é exalamente que soma tão alta se destine não a salvar a empresa,
mas a viabilizar a sua privatização, como" "está dito na exposição
de motivos do ministro. O Senador Hugo Napole3o chamou
a atenção para o fato de que, uma vez privatizada, os capitais
que ali fossem investidos, e os que assumissem a responsabilidade pela empresa, certamente, assumiriam também o passivo da empresa. Logo, esse empréstímo recairia sobre quem
assumisse a privatização. Ocorre que es·se empréstimo é garantido pelo Tesouro Nacional. Então, qual é o objetivo da privatização? Diz-se que a· privatização se impõe para suhtrair do
Estado encargos que não lhes são próprios, para que ele possa
dedicar todo o seu esforço, a sua atividade, ao que é essencial
ao serviço público propriamente dito. A privatização, nesse
caso_, __se beneficiaria de um empréstirilO do Banco do Brasil
com aval do Tesouro Nacional, que, certamente, é uma contradição com os anuncíados objetivos dessas medidas de despojamento do Estado. no seu património. ACho extremamente
importante que o Senado avalie um projeto de privatização
como esse e outros, da mesma natureza, porque é preciso
Realmente definir o que é empresa estatal e o que não é;
o que é ramo' do Governo, é setor de Governo e o que foi
mera ação salvadora de empreendimentos privados falidos
ou fracassados, dentro dessa visão distorpida das elites brasileiras de que os prejuízos devem ser socializados na ativídade
privada. Há empresas que são e_videntemente estatais no sentido de que exprimem ação de Governo, que executam serviço
público, provavelmente a Embraer será uma delas. Como
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foi aqui acentuado por V. Ex~ e pelo Senador Darcy Ribeiro.
trata-se de uma indústria aeronáutica- destinada à paz ou à
guerra, e certamente interessa, estrategiCamente, ao Brasil
definir qual o destino e o objetivo de uma indústria dessa
natureza. Portanto, quando V. Ex~ apresenta emenda para
que o Senado aprecie uma fufura proposta de privatif:ação,
presta, sem dúVida alguma, um serviço ao País.
O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço o aparte de
V. Ex•
~
Sr. Presidente, quero enviar à Mesa a emenda e pedir
que, também sobre ela, se pronuncie o relator que for designado para opinar sobre o projeto.
O Sr. Jutaby Magalhães - Senador Nelson Carneiro,
V. Ex• me permite um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não, cóm muito
prazer.
O Sr. J utahy Magalhães - V. Ex:~ poderia aceitar a se~
guinte proposta: em vez de a emenda determinar que apenas
o Senado seja Ol;J.vido, poderia estabelecer que o Congresso
Nacional fosse ouvido. Entendo que nos casos de empréstimos
poderia ser apenas cr Senado, mas· ·no ·caso de privatização
acho que caberia mais- ao CongresSo como um· todo e não
somente o Senado. Enfim, que as duas Casas examinem.
O SR. NELSON CARNEIRO - A Presidência, ao se
referir ã.o Senado, fê-lo porque a mensagem do Sr. MiníStrO
se dirigia apenas ao Senado. Mas, acredito que, sendo do
interesse nacional, melhor será, realmente, que seja ao Congresso Nacional. Por isso, Sr. Presidente, complemento a minha emenda, para permitir que o·congresso opine, já que
se trata de privatizaçãO e- i:Jão"-ilpélfas de um empréstimo,
como lembra o nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)'-=- A Mesa aguarda a propositura do Senador Nelson Carneiro, que, por se
tratar de regime de urgência, será apreciada pelo relator durante a presente sessão.
O Sr._ Fernando Henrique Cardoso-- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Com a palavra
o nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (I'SDB SP. Para discutir.'-Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, esta manhã, o Senador Eduardo Suplicy fez
uma exposição a este Senado a respeito da Embraer, e tive
a oportunidade de apoiar a maniÜ$tação'-do ilustre Senador,
que se referiu a esse empréstimo. Está havendo aqui uma
confusão, levantada, aliás, por causa do ofício do ministro.
Essa empresa como foi dito e redito, é da maior importância
para o desenvolvimento tecnológico nacional. É uma empresa
que já produziu feitos extraordinários. É uma espécíe de lbinking tbank, para que as pessoas ·possam continuar desenvolvendo a tecnologia. Por razões que não vou discutir nesse
momento, essa empresa entrou numa série de difiCuldades.
O que está pedindo aqui, e acho que o Ministtb aqui fez
uma outra confusão, é o relending, como se diz em linguagem
técnica, que é um reempréstiriio de dinheiro que já está internacionalizado no Brasil, de 400 milhões de dólares. Não sei
por que razão S. EX'! escreveu aqui essa· frase, a meu Ver
infeliz, a necessidade da contratação do relending, como medida essencial para via~ilizar a privatização daquela empresa.
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Já votamos uma lei de privatização: Existe uma proposta,
do Senador Jutahy Magalhães, pedindo que se examine caso
a caso. O Senado precisa se enfronhar melhor sobre o que
está -ocorrendo com a privatização, que, em alguns países,
foi feita de urna maneira desastrada, por exemplo, a Argentina, que acabou de privatizar Uma série de serviços públicos
e algumas empresas como a Aerolineas Argentinas. Aliás,
a Varig competiu, tentou comprar uma parte, que foi adquirida pela Ibéria. A Argentina está fazendo uma coisa fantástica. Ironicamente dizendo, ela está vendendo património público para empresas estatais estrangeiras. Em nome de que
só._o setor privado é capaz de desenvolver, vende para empresas estatais estrangeiras, como é a Ibéria. Com os serviços
de telecomunicaçõis-da Argeritina t~mbénl--fol assini: Vendeu
parte para empresas espanholas e parte para empresas italianas, sem que tenha havido um investimento adicional. Mas
há outros países que fizeram processo de privatizaÇão com
a maior competência do que isso. A França fez, a Inglãterra,
também.
O nosso problema, aqui, é ãnã.lisar o que estamos fazendo. Não adianta examiilar um caso- Só riãO, é preCiso que
o_ Senado preste atenção ao conjunto do processo de privatização brasileiro. Até- agOra lião p!iv3.!i~~hli!t ·naçh!~ pela boa
e simples razão de que não há dinheiro _díspOnível, e ninguém
quer comprar. E o Governo teve que obrigar algumas empresas; inclusive os bancos a coniiirarem certifícadós de privatização que eles não queriam, para- pClde-r-cría"r um fundo capaz
de dizer que houve prfvatiza:Çáci. Nem isso houve. Vamos
separar os -problemas. Tênl ràZão os que alertam contra essa
privatiZação precipitada·da Embrae_r. Não podemos assinar,
já--que ·vamos :privatizár. Vam'O-S :ver. P-rivatizãr cofno? Por
quê? Para quê? Queni Compra? Etn-Cj_ué-concições?Bmpresa
por empresa, isso tUdo é correto--e -nós votamos as regras,
Srs. Senadores, faz pouco tempo. Pouco- mais de um ano
votamos as regras do projeto de privatização no COngresso.
Existe um conjunto de normas, Acho que cabe ao Senado
chamar os responsáveis por este programa, aQui, pãta-- Cfilé
nos expliquem como é que está isso. Se está fazendo? De
que maneira? O responsável, Q prinéipã.l agente é o Presidente
doBNDES. Acho que têm toda razão aqueles que estão preocupados, como o senador Nelson Carneiro, que Querem saber
o que está acontecendo. Mas ~amos saber primeiro.
O Sr. Jutahy Magalhães V. Ex• me permite, Senador?
- O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Pois não,
Senador Jutahy Magalhães.

O Sr. Jutahy Magalhães - O problema que eu acho
é que estamos votando aquela Projeto de Conversão da Medida Provisória n? 155, procuramos colocar uma série de condições para que o Congresso pudesse fiscalizar as privatizações
e, além,_ do Congresso Nacional fiscalizar, também os próprios
empregados das empresas. No projeto de lei de conversão
isso foi colocado, mas foi vetado pelo Senhor Presidente da
República. Então_ não _existe nada na lei que faça com que
o Congresso seja ouvido previamente, nada.
O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Eu sei. ~
O Sr. J utahy Magalhães - O ExecutiVo pode privatizar,
e nós teremos aqui apenas que fâZer discursos contra a privati~
.zação. No caso, V. Ex~ tem razão, porque aí seria apenas
-para Uriul empresa, cj_Uarido há necessidade de nós tomarmos
providências para todas elas, para que pudéssemos fiscalizar
essas privatizações com antecedência sem fazermos reclama-
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zação. Votamos uma lei que está em vigor, estabelecerido
linhas gerais sobre o processo-de privatização. Lamento que
o Senhor Presidente da República tenha vetado aquele dispositivo que permitia a ·sustaç-ão- de atos de privatização pelo
Congresso Nacional. Mas queria chamar a atenção de V. Ex•
e do Plenário para o art. 49 da Constituição Federal, onde
se lê textualmente:
"Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:
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vação do Congresso Nacional par'a a privatizaçãO dessa empresa.
Entendo que temos competência para faZei -iSso a ·qual.:.
quer hora, mas não no bojo de um pedido de releodiog, quan·
do aprovamos uma resolução, -autorizando esse pedido. A
meu ver, a matéria é impertinente; portanto, sou contrário
à emenda apresentada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -~o pare(:er
é contrário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.

V -sustar os atas normativos.do Poder Executivo qUe
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para discutir.
exorbitem do poder de regulamentar ou dos limites de
Sem revisão do orador.) ---Sr. Presidente, creio que esse
delegação legislativa;''
Tenho para mim, salvo melhor juízo, que se amanhã projeto deve fazer com que se analise e esclareça a maneira
o Poder Executivo exorbitar na privatização de uma determi- como queremos que funcione o Senado Federal neste País.
Sr. Presidente, a situação da referida empresa ficou ruim
nada empresa pública e, portanto, o Congresso Nacional não
concordar com ela, poderemos, através de um decreto-le_- de ontem para hoje? A situação dessa empresa aconteceu
gislativo, sustar o ato do Poqer Executivo. Esta a contribuição através de urD fato excepciOnal que fez com que, à última
hora, contra a vontade do Sr. Presidente da República, o
que queria trazer sobre o assunto.
Ministro enviasse esse prôjet<>ã.-esta'Casa'? Não sei. HonestaO SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agra- mente, não sei se é deboche ou falta de consideração a esta
deço a V. Ex' o aparte. O autor dessa_ emenda à Constituição Casa, para a qual se manda um projeto dessa natureza, em
fui eu, com esse propósito precisamente. Neste caso, cabe. que é autorizado um montante de 450 milhões de dólares,
Tendo o Poder Executivo exorbitado da fun_ção normativa o ministro, com a maior tranqüilidade, diz que as providências
da lei que aqui propusemos, podemos, efetivamente, por de- são para iniciar o· processo de privâtiiação da empresa! Mancreto leg~slativo, sustar o ato de Sua Excelência. De modo~ dá-lo aqui à última hora? Não sei.
que não há nenhuma discordância entre nós.
Hoje de manhã falou-se a respeito da seguridade, da
Para terminar, Sr. Presidente, concordo veementemente
com o que disse o Senador Nelson e outros mais aqui: não Previdência, e o ilustre Senador Fernando Henrique Cardoso
tem cabimento que tenhamos conhecimento dessas matérias disse que se tratava de um projeto que a Casa já cOnhecia.
no último dia de ação do Senado Federal. Entendo as circuns- Então, apelou-se: "Vamos votar hoje, vamos votar com urgêntâncias, mas temos que dar um paradeiro a isso. Outro dia, cia", porque se trata de matéria- de interesse -aa sociedade
o Senador José Paulo Bisol de_u uma sugestão muito boa: pela qu,al o povo - dizia--õ Senador Nelson Carneiro -há
Que o recesso do Senado seja dez dias após o recesso da quarenta anos está esperando. E lamentava-se, inclusive, S.
Câmara; assim, vamos ganhar tempo suficiente para uma deci- Ex~, _que tinha que votar sem que pudesse contribuir com
a experiência que tinha sobre essa matéria, porque a faca
sãO mais madura.
foi colocada sobre o Senado- tem que votar hoje, não pode
O SR. PRESIDENJ.'E (Dirceu Carneiro) -'Sobre a me~~. alterar, porque tem que entrar em pleno e-xerCício no diã
emenda que será lida pelo Sr. 1"' Secretário.
de hoje. Aí foi à Câmara. E o Senador Fernando Henrique
Cardoso diz que talve;z seja soluç~o que o Senado Federal
É lida a seguinte:
entre em receSso 15 dias apóS a Câmara dos Deputados. Tudo
EMENDA N• I, DE PLENÁRIO
bem! Mas com relação a esse projeto, a Câmara não tem
nada a ver. Ela não estava, como se disse do projeto anterior,
Emenda ao Projeto de Resolução n• 49/91
O Senado decidiu também que o edital de eventualliCifã--- há três meses ou três anos, na Câmara dos Deputados.
Esse projeto chegou aqui ontem, e poderíamos até analição para a alienação da Embraer será objeto de prévia aprosá-lo, se o ministro não tiveSse colocado no texto, de forma
vação pelo Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Nelson Carneiro. -= parece - um _pouco provocativa, que essa medida é o
iníciO da privafíz-açâo. Não Sei.
O SR. PRESIDENTE (Dirceü Catneiro) = Solicjto ao
Creio que estamos chegando ao limite dil tolerânci~- denobre Se_nador Epitácio Cafeteira o parecer sobre a emenda.
nossa autoridade, de como queremos exercer o nosso manO SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC- MA. l'ara pro- dato.
ferir parecer.)- Sr. Presidente, não estou aqui examinaildo
Há na Câmara dos Deputado-s iinl-piOjeto de lei pedindo
a chegada desta matéria a esta Casa mais cedo ou mais tarde. a extinção do Senado. O Senado é um órgão que, a esta
Também concordo com o Senador _Nelson Carneirõ ·no que altura, não tem razão de ser- diz o.deputado que-apresentou
tange ao tempo que foi dado ao Senado para examiná-la. o projeto. Ele é algo que embaraça, que impede a moderniMas foi o próprio Senado que aprovou, na sessão de hoje, dade, a rapidez do relacionamento do Executivo com o Legisa urgência. Eu nem diria que foi o Governo federal que a lativo. O S~nado é uma Casa que está a atrapalhar o processo
·
solicitou, mas o Senado a aprovou. Por isso, o parecer foi legislativO".
dado em plenário.
~ ~ ~
Não sei. Mas, hoje, chegamos à conclusão de que, realQuanto ã emenda do nobre Senador Nelson Carneiro, mente, é isSO. Estamos participando de um jogo de menticonsidero que não tem pertinência com o que estamos votan- tinha; de mentirinha mesmo! E vem o ilustre relator e diz:
do: um pedido de relending. Não há por que se colocar nesta o Senado aprovou a urgência! Pelo amor de Deus! Assinamos
matéria um dispositivo para que passe a ser exigida a apro- pedidos de urgência e os entregamos aos nossos líderes para
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que tramitem com a rapidez necessária proJetaS que são razoáveis!
Provavelmente, esse projeto tem a minha assinatura pedindo urgência. Mas, pelo amor de Deus, 450 milhões de
dólares para uma empresa, é muito dinheiro!
O autor, o criadoi:', o homem considerado rei pelo trabalho que fez nessa empresa está voltando. É o que se noticia.

O Sr. OZires está voltando para- a presidência da empresa.
Que~ .levou a empreSa a essa situação?
Ê engraçado. Há algum tempo, a empresa -tem ãpre-sentado essas dificuldades, porque dois projetas seus- concordo
com o Senador Fernando Henrique Cardoso-, talvez equivocadamente lançados, não deram certo, e o Governo sempre·
se_ recusou a adiantar verba para normalizá-la.
De uma hora para a outra, a ordem é para investir 450
milhões de dólares na empresa. Por q_uê? Para privatizar?
Se é para privatizã.f~-então, coloca-se -Cfin&eirO-urgentemente,
correndo,porqueháummotivo._
_
----c
___ _
Não :)ei, mas a miíiha consciência riie diZ que nãO é racional esta Casa decidir em um sábado, âs 18 horas, um projeto
que chegou aqui ontem e que, jlirO, eu não-sa.bia ·que estava
aqui.
Quando cheguei vi o Senador CoUtinho Jorge falando,
eu não sabia sobre .o que S. Ex' estava discutindo. Péguei
agora o projeto, ·e Vendo o Senador Nelson Carn_eiro, fUi
me informar com S. EX~ âo qUe se tratava.
Não sei. Será que é- assim?- Díi o·illlstre- reratof,- e coffi
razão, inclusive, que a emenda do Senador Nelson Caineiro
não se adapta a ser votada a esta hora. Então, votaríamos
contra a emenda do Senador Nelson Carneiro e favOravelmente a isso? Com
porque aqui na:O há o que -discutir.
O Minístro_ da Fazenda,_ Economia e_ PJanejamcinto diz
que isso é o"1nício~ é-o Primeiro passo da privatização. E
votamos! Aprovamos quatrocentos e não sei quantOs milhões
de dólares com a maior tranqüilidade! Não sei, mas acredito
que na história deste Congresso não entrou, e saiu, com tanta
rapidez, uma qua 1tia como essa: quatrocentoS e cínÍ}üenia
milhões de dólare~!
Digo com toda a h<. nestidade, pode ser que a empresa
esteja tão mal como ,iiz o_~enador Fernando Henrique Cardoso, pode ser que sim, maC' não está ·tâo suficieD.femente mal
que, de hoje para amanfl:ã, a situação vá se deteriorar.
Eu não Votaria a favor desse projeto. Com a maior tranqüilidade, voto contra. Se quiserem, que convoquem a Casa;
se quiserem, ficamos aqui, segunda ou terça-feira; se quiserem, que convoquerr~ o ministro e o home~ da Embraer para
virem aqui, aman:tã, falar na Comissão 9e _Assuntos Ec_qnômicos para, pelo menos, votarmos -aquilo que sabemos.. Porque, daqui a pouco, -não sei. Poderemos votar por procuração.
Para que cada t.:m vir da sua cidade aqui? Para fazer o quê?
Daqui a pouco, votaremos por procuração.
Lamento muito.
Creio que esta Casa merece maiS reSpeito- por~ pane de
todos, pela maneira como age~- ·peJas suas lideranças, peJos
homen-s que a compõem. A reciprocidade do respeito é ímportante, e não considero que houve respeito a esta Casa ao
se enviar um projeto dessa natureza nesta hora.

e

clareZa,

O Sr. Mário Covas -Sr. Presidente~ peço a o-:ilã_vra
para discutir.

O SR. PRESIDENTlj;"(birceu Ütrneiro) _: CÓnr.edo a
palavra ao nobre Senador.
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O SR. MÁRIO COVAS (PSDB -SP. Para discutir. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, solicita-se um crédito para atender às necessidades da Embraer. ·
COincidentemente, Sr. Presidente, por designação da liderança do meu partido e deste Senado, presido uma Comissão
Parlaptentar de Inquérito que tiata da questão da ciência e
tecnologia. E nessa comissão, um dos temas objeto de discussão foi exatamente o da ciência e tecnologia no sistema aeroespacial. E aí está envolvido, especialmente, um grupo de empresas de natureza estatal que operam dentro da mesma área:
o CTA, o INPE e a Embraer, e~, particular.
OuvimoS um dos dirigentes_da empresa, recentemente
dê.mitido, o Presidente do Conselho de AdministraçãO, que
é representante do CTA, o Brigadeiro Ferola, e o representante- do INPE, que teve oportunidade de dissertar sobre o
desdobramento dessa empresa e a sua vida, sobretudo tendo
em vista que se trata de um complexo absolutamente interligado. É pena o que está acontecendo com a Embraer, Sr.
Piesidente. Esta é uma empresa que está, hoje, representada
em 11 forças aéreas do mundo. E uma empresa que detém,
com avião desenvolvido aqui, mais de 50% do mercado doméstico de uma nação como os Estados Unidos. São aviões brasileiros desenvolvidos, desde o seu instante inidal, na Embfaer
que, hoje, têm mais de 50% dos vôos domésticOs de pequenas
empresas dentro dos Estados Unidos. Ela desenvolve, ou desenvolvia, o projeto de um caça, em condomínio, em_cons6rcio
com os franceses, e que foi, recentemente, senão pãralisado,
pelo rrienos profundamente atenuado em seu desdobramento,
em s-eu desenvolvimento. Projeta~ agora, um avião voltado
para a era do jato, que está com o seu desenvolvimento parado. Quando assumiu a nova diretoria, a empresa dispensou
4 mil funcionários. Isso ocorreu em dezembro. E hoje especula-se sobre a possibilidade de demitir outro grupo grand~ de
funcionários·. ·
Li nos jornais, re_centemente, que o Ministro da Aeronáutica, conversando com deputados, propôs uma espécie de pac-to social dentro da empresa com o objetivo de fazê-la atingir
seus objetivos. É uma pena o que está acontecendo na Embraer. E pena que conceitos que hoje se derramam por este
País, com uma falsa impressão do que seja desenvolvimento,
conceitos ein que, hoje, no neoliberalismo, absolutamente
avassalador, contrapõe qualquer idéia de que o País, como
um todo, deve desenvolver ou atuar no sentido de permitir
o desenvolvimento de determinados setores, passa a ser tabu.
Não há, no mundo, país onde a indústria aeronâufíca
não seja, de alguma forma, subsidiada pelo Governo. Pode
o ser, diretamente via suas empresas, como é o caso brasileiro.
É uma empresa que tem 20 anos - volto a insiStir - , está
presente hoje em onze forças áreas do mundo, inclusive na
RAF- Força Aérea Inglesa, com aviões. Diga-se de passagem, ela desenvolveu um avião que é rimitO caro ·a Cada um
de nós do PSDB, o chamado Tucano, que hoje é usado pela
-·
Força Aérea Brasile_ira, inclusive.
Pois bem, tive oportunidade de visitar ã referida empresa
quan_do fui candidato a Presidente da República; como tive
oportunidade de visitar o seu-complemento, uma empresa
que com ela está interligada o Instituto de Pesquisas Espaciais.
Um convênio com a China para a construção de um satélite
de sensoreamento remoto, igualmente por descumprimento
do Brasil paralisou, ou se não paralisou, atrasou muito o
seu desenvolvimento. -- 0-ra,.há instantes em ciUe erilpresãs ~e tal fato independe
de elas serem do Governo, de serem estatais-, repito, há
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determinados instantes em que a empresa s.ó pode sobr:eviver
se fizer aparte de recursos. E isso não se trata sequer de
capital de giro, trata-se de investimento. É pena, realmente,
para quem convive e vive com aquela empresa que, afinal,
representa, naquela região, um enorme impulso, seja no que
se refere à criação de emprego, seja no que se refere ao
desenvolvimento de uma tecnologi~ que ~vançou d~ forma
tão progressiva quanto essa, de chegar a uma capacidade de
competição mundial em vinte anos de vida, como ch~gou
a Ernbraer.
Portanto, vejo uma enorme necessidade do aparte de
recursos aqui assinalado. A Embraer é uma empresa em que
4 mil funcionários foram dispensados há seis meses, _e a atual
diretoria se demitiu por inteiro, depois de o Presidente ir
à Ffança na amostra internacional aeroespacial e voltar sem
um único negócio feito. Demitiu-se porque não conseguia
exatamente esses 450 milhões de dólares, ~ parece ·que esse
recurso não ocorreu antes, exatamente para que a diretoria
se demitisse. Mas, sem dúvida alguma, seja para aquela diretoria, seja para outra, a verdade é que esse dinheirO é fundamental para que a empresa retome o mínimo indispensável
da sua atividade, enquanto empresa.
Não vejo nenhum sentido em fazê-lo como passo inicial
para um projeto que nada tem a ver com esse fato. A empresa
precisa desse recurso e -volto a ~nsiStir -no dia em que
o assunto foi discutido na comissão, havia cinco figuras ligadas
à área, desde o presidente do Sindicato dos Engenheiros até
um dos diretores da empresa. E, nos cinco depoimentos só
houve uma unanimidade, a relativa ao fato de que não há
empresa no mundo, que atue nessa área; não há indústria
voltada para esse setor, que não tenha fórmulas diferenciadas
- é verdade - de estímulo para a sua sobrevivência e seu
progresso. Então, não vejo razão para não votarmos esse
crédito. Mas, por outro lado, não vejo razão alguma para
votá-lo com a condicionante da exposição de motivos. Trata-se
de um relending mas como medida essencial para viabilizar
a sua privatização. Não é para isso que esse aparte de recursos
precisa ser feito. Esse aperte de recursos precisa ser feito
para que a empresa não quebre; esse aporte de recursos precisa
ser feito para que não tenha prosseguimento um processo
de descrédito da empresa que começa por dispensar 4 mil
funcionários~ Vejam V. Ex~s, mais de um terço da mão-de-obra
que opera naquela empresa foi dispensada.
De forma, Sr. Presidente, que não só o método utilizado,
para a obtenção de recursos, o relendiog '!las também sitUação
da empresa, justificam essa aprovação. Quero antecipar que
me parece bastante razoável, no instante em que assisto a
como se pretende privatizar a Usimfnas, onde -S3:bemos que
a cada cerca de milhão de toneladas produzidas, o custo de
reprodução se situa na ordem 9-e um milhãc;> e meio a dois
milhões de dólares, e que aquela empresa lJroduiiU, no- ano
passado, três milhões e quinhentos mil toneladas de _aço _e
que se fala numa venda por um milhão e meio de dólares.
Não aceito a idéia de que a· aprovação desse recurso_- e
;de minha parte quero deixar bem claro esse ponto signifique
r a aceitação da tese, e mais do que isso, signifique tal aceitação
sem discuti-la. De forma que me parece perfeitamente razoável a emenda do Senador Nelson Carneiro, uma·en:renda que,
independente dessa aprovação, que é, no- sentido de atender
aos reclamos imediatos da Embraer. Por outro lado, condiciona ou coloca, desde logo, a necesSidade
Se a ilftenção
é de privatizar - de que o Senado seja ouVido _no __in$J:ante
da privatização, para que verifique os _te_rmo_s. De forma que
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volto a insitir, um pouco pela responsabilidade que ocupo
por delegação do Senado -onde me tem sido dada a oportunid:ide de familiarizãr-me com a situação de cada uma dessas
empresas- que, no meu modo de entender, vem num instante
bem atrasado esse recurso para atendimento ã Embraer.
Por outro lado, também sou solidário do Senador Nelson
Carneiro, nos termos da emenda que apresentou, tendo em
vista _os parâmetros e os paralelos hoje em voga para outras
empresas, no sentido de que, se essa intenção for se viabilizar,
seja o Senado auscultado, ouvido nos termos ou a respeito
dos termos dessa_ eventual negociação.
Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) palavra ao nobre Senador Amir Lando.

Concedo a

O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Para discutir.
Sem revisão do_orador.)- Sr. P~esidente, Srs. Senadores,
eu também me afino perfeitamente no diapasão dos discursos
e das manifestações produzidas pelo Senador Nelson Carneiro, que especialmente ouvi, e do Senador Mário Covas.
Nossa preocupação não é simplesmente com relação a
essa_:necessidadt.. de sanear a empresa, no mesmo sentido tam?ém do nobre Senador P~dro Simq_n q~et C91ll_ muita propriedã.de levantou_ essa questão que o_uvi ~m parte finãl. NOssa
preocupação é exatamente com a privatização. Não podemos
pensar na hipótese de um subsídio que se faz necessário, mas
que, em seguida, se quer privatizar: e a privatização neste
País está caminhando para uma_ ação entre amigos, uma ação
de facilitação de transferência de um património público incalculável; um património público que a Nação acum_ulou através
da sua existêilcia. Pensamos ·que o Estado deve efetivamente
privatizar, mas não dilapidar simplesmente o seu patririiônio.
Privatizai" não é sinónimo de malversar os recursos públicos.
E essa: Cautela, o Senado, com serenidade, com percuCíência,
efetiVamehte com os cuidados que se fazem iletessários, está
agora com essa enienda buscando uma saída para sanar essa
porta escancarada dâ privatiZação, Onde ninguém zela pelo
património pUblico; ninguém se preocupa como foi formada
essa riqueza nacional. Não podemos, de forma tão pródiga,
deixa_r:_exclusivamente ao Poder Executivo es~ tarefa, porque
o Estado não se confunde com O :Poder Executivo. Há ·uma
distinção m1:1ito profunda· entre os_lnit:reS:seS do EstadO e os
da administração. A dtifesa do Estádo cabe também ao Poder
Legislativo, e por isso é previdente, iriteligente e sábia a proposta do Sen,ador Nelson Carneiro-, bem aSSim as manifestadas
preocupações dos Senadore_s Pedro S~on e Mário Covas.
Fora desse caminho; não posso votar favoravelmente a
esse empréstimo, que- não pode ser o priméiro pã.Sscrpara
a privatização; o empréstimo deve, efetivamente, atender a
uma necessidade intrínseca da empresa. Mas, neste País, como
'eStá acontecendo na Usiminãs- e V. Ex•s têm lido nos jornais
que estão sendo comprados títulos da divida agrária por este
País; há um deságio de 70% - quem está comprando esses
tít_ulos é o me~mo grupo que manipula os interesses escuses
de um setor do Poder Executivo.
_QueiD: não acompanhou no mercado essas denúncias?
E o que se quer? O que se quer é exatamente adq uirii" essa
empresa por um preço vil, a títulos da dívida agrária, ainda
mais reduzido por esse deságio brutal, onde esses 2 bilhõçs,
ou 1,5 bilhões de dólares; reduzido a 30%, significa efetivamente uma aquisição por algo parecido com 500 milhões de
dólares. Essa é a verdade. Isso está acontecendo às escuras,
à. socã.pa no mercado de títulos.
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Não podemos deixar de conhecer essa realidade. Daí
se justifica a preocupação deste Senado, que deve t~r previdência, sabedoria e, sobretudo, bom senso no seu julgamento.

O Sr. Coutinho Jorge- Sr. Presidente, peço a palavra,
de acordo com o Regimento, por ter sido citado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Com a palavra
o nobre Senador Coutinho Jorge.
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB .::_ PA. Para expli·
caçãct ·pes-soal. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
há pouco, o Senador_ Pedro_ Simon referiu-se ao pfonunciamento que eu havia feito aqUfa respeitO Cfesse financiamento.
Não quis, àquela altura, entrar em detalhes sobre as críticas
que os ilustres S_enadores fizeram em relação à forma desrespeitosa em que o Governo Federal - ao encaminhar este
papel que tenho em mãos à consideração do Senado Federal
-nos coloca, em situação difícil para o julgamento tranqüilo
dessa matéria. _
Em que pese a importância do projeto, queria alertar
o Senado para-um fato: a Resolução n~ 82, do Senado, define,
exatamente, os problemas relacionados à dívida externa brasileira. Lembro-me que, durante dois meses- com·o disse há
po~o -discutiu-se exaustivãmente o não cumprimeritO: ou
o parcial cumprimento de um requisito fundameiital~que seria
a capacidade interna de pagamento do Governo brasileiro.
Hoje, estamos discutindo um assunto que se enquadra na
Resolução n~ 96, do Senado Federal que, de forma clara,
estabelece o seguinte:
.. As operações de crédito externo, de qualquer natureza, da União e de suas autarquias bem cmno a concessão
de gara~tias pela União, deverão obedCéú oS seguintes
limites e condições:-montante global, garantias concedidas pela União e realização prévia e expressa do Senado."
_
Além disso, o § 3~. do art. 4~, define que os pedidos
de autorização para a realização-dessas operações devem ser
encaminhados ao Senado, instruídos com uma série de requisitos: exposição de motivos, análise- de custo de benefícios,
análise financeira da-.oper~ção, análise de folttes alternativas;
enfim, uma série de requisitos mínim-os indispensáveis.
O que posso entender, Sr. Presidente, é que o pleito
não considerou as exigências mínimas consta:Otes da Resolução
n'~ 96,' apesar de que o Governo Federal reconhc~_ce a complexidade e o risco inerente à operação em foco.-Para concluir, quero dizer que não foi instruído o processo-; evidentemente. O Senado tem que ter consciência do
que está votando. Concordo com a urgência, com a relevância
na tentativa de resolver esse grave problema da Embraer,
mas o Senado _não oode_ esauecer desse asnecto citarlo h::!í
pouco: o desc~mprinierito da Resolução-o~ 96-d~ s-;n;d~F~d~~
ral. Temos que ter consciência- do que vamos fazer e insisto
que, em agosto, teremos que convocar o presidente dessa
empresa para vir à comissão, não somente discutir os aSpectos
relevantes desse financiamento, se aprovado hoje, mas também a real situação da empresa e, sobretudo, a verdade quanto
â posterior privatização.
--- ----Esta é a nossa colocação, que queríamos Coinplementar
em face da provocação que o Senador Pedro Simon fez anteriorme~te. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) a discussão, passa-se à votação da matéria.

Encerrada
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O--Sr. Josaphat Marinho - Peço a palavra para encaminhar a votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador. Em regime de urgência, V. E~
disporá de apenas dois minutos e meio pa~a encaminhar.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para encami·
nhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
oponho-me, em princípiO, aO -processo d"e privatizaçãO que
está em curso. Sou particularmente, em tese, contra a privatização da Embraer. Se o governo demonstrar, documentadamente, a conveniência da privatização, poderei mudar -de
opinião. Enquanto não o fizer, não darei o meu vOto a Oenhuma proposição, porque o que se fará dará oportunidade à
privatização.
Entretanto, ilustres representantes como os Senadores
Fernando Henrique Cardoso e Mário Covas assinalaram a
necessidade da operação para salvar a saúde financeira da
empresa, votarei aprovando o projeto. Não o faço porém:
na presunção, de que seja caminho para a privatização. Por
isso mesmo, aprovo também a emenda Nelson Carneiro ou
fórmula substitutiva que preserve a competênda do Senado
no __e_xame do assunto~ antes de qualquer determinação no
sentido de privatização.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!}
O Sr. Maurício Corrêa- Peço a palavra, Sr. Presidente
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador .
O SR. MAURICIO CORRil:A (PDT- DF. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
V. Ex~ tem sido um exemplar cumpridor do regimento e eu
queria apenas lernbrar~lhe da regra para as discussões-de encaminhamenfbs: Cada partido pode fazê-lo através de um representante. E, nas discussões, idem. Se cada um fala mais de
uma vez, ficaremos indefinidamente sem resolver itens das
outras pautas. Essa é apenas uma recomendação ao respeito
regimental, do qual V. E~ tem sido grande fiscal.
Em conseqüência, Sr. Presidente, encaminho favoravelmente pelas razões que antes expus, e agora com muito mais
tranqUilidade, diante da emenda apresentada pelo Senador
Nelson Carneiro.
O PDTvotará favoravelmente ao projeto, com o destaque
da emenda apresentada pelo nobre Senador Nelson Carneiro.
Erá. o que tinha a dizer. (Muito bem!)
. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carridro) .::_A PresidênCia
se penitencia perante o PlenáriO por s-eu prOcedimento em
relação ao Regimento._ V. Ex~ tem toda razão! Sempre procü;.
raremos observãr o Regimento nesta Casa.
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador.
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
gostaria de, no momento em que nos preparamos para votar
essa inatéria, fazer algumas considerações' que me parecem
pertinentes.
Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o fato de
que, com essa providência, o GoVerno busca salvar a Embra~r ..
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Aliás, é o que está- expresso na exposição de motivos -do apreço que tem à empresa, mesmo porque, com a realizaque dirigiu ao Senhor Presidente da República o Sr. Ministro
ção dessa operação, isso vai influir no estoque da dívida.
Marc11io Marques Moreira, da Economia, Fazenda e Planeja~ Não podemos deixar de reconhecer também que vai haver
menta.
efeito inflacionário .. O que está fazendo Q _.Góv~mo é justaDi:Z S. Ex.:
mente uni. grande esforço, em que pese a _sua rígida política
Não obstante as inconveniências no_campo técnicO, de combate à "inflação, para salvar a empresa.
Por isso, faço um apelo, neste- mÕffiento, para que o
as dificUldades enfrentadas pela Embraer, insuperáveis
S~nado Federal vote o empréstimo,- vote a autoriíação preten:.
ao nível da própria empresa, fizeram por merecer aprod1da pelo Poder Executivo .Federal, se, -evidentemente, a
. vação por parte de Vossa Excelência de providências de
eme_n_da põe limites ã ação do próprio Poder Executivo. Aliás,
caráter excepcional que permitam àquela empresa eqUaSr. Presidente, perdoe-me o Senador Nelson Carneiro., a
cionar as dificuldades financeiras atuais que ameaçam
emenda é de todo impertinente, porque não diz respeito à
a paralisação de sua produção.
resolução que ora estamos votando,
E mais adiante, diz ainda S. Ex~:
-A meu ver, afnda que sua legalidade seja discutível se
É necessáriO observar ainda que o Ministério da Aero- porventura viesse a ser aprovada, pretende, através de 'um
náutica, através do Aviso 003/GM41193, de 3 d~ junho Instrumento inadequado, impedir que o Presidente num futude 1991, ressaltou a necessidade da contrataçã9 4o _ relen- - ro, se o desejar, - coisa que não consta, faço questão de_
ding como medida essencial para viabilizar a privatizaçãO- afirmar, dos planos do Governo Federa.l- venha a dar outro
daquela empresa, medida que nos parece ser absolutaw destino à empresa, até com o objetivo, quem sábe, de salVá-Ia.
mente essencial· para estancar a permanente sangria de Uma coisa é certa. A empresa não está entre as privatizáveis,
recursos a que a empresa vem sendo submetida, bem nem teria condições de ser_ privatizada, porque nãó haVeria
como para justifiCa( perante a sociedade as medidas ex- comprador nas condições em que ela se encontra. Tanto é
traordinárias ora recomendadas P--ª-~-~--~ssegurar a sua so- verdade que sabe o MinistériO dã Aeronáutica disso, bem
brevivência.
· · -- -cortro· t>s funcionários da- em presá- que apelaram, inclusiVe,
Vejam, Sr. Presidente e Srs. Senador~s,_que a ~mpresa fizeram-me um apelo pessOal como-também a outros semidoestá- vamos falar claro - num estado pré-falimentar. O - res, para que apelassem ao Poder Executivo, a fim de qu~
Govemo, no interesse de salvar a empresa pelo seu p3trífnô- mandassem essa providência.
Por isso, Sr. Presidente, concluo as minhas palavras fazennio, não somente físico mas tecnólógicO, parte pãra uma medido um duplo apelo ao Senado: que aprove a providência solicida de caráter excepcional, buscando salvar-lhe a vida.
Por outro lado, Sr. Presidente, é importante lembrar que, tada pelo Poder Executivo da forma corno foi encaminhada
na lista das empresas chamadas privatizáveis, não se encontra_ ao_ Senado Federal, sem, todavia, fazermos acréscimos ou
a Embraer. Na área do Ministério da_ Aeronáutica, apenas limit~ções.
uma empresa consta dentre aquelas que serão privatizadas
.O Sr. Nelson Carneiro:.... Sr. Presidente, peço a palavra
ou que poderão sê-lo: a Selma, que é uma empresa de fabri- para encaminhar.
cação de componentes aeronáuticos situados, se não estou
· O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
equivocado, em Petrój>olis, no Rio de Janei_ro.
palavra ao nobre Senador.
_ . -·- _ --A Embraer não está, faço questão de_frisar, dentre aquelas empresas passíveis de privatização dentro do programa
0 SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para encado _Governo Federal.
minhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Por isso, Sr. Presidente, secundando aquilo que disseram Srs. Senadores, o Senado_ acaba de quvir a jusTificação do
outros líderes, solicito a aprovação da operação. Quero, ao nobre Líder Marco Maciel. Todos estamos interessados, Sr.
mesmo tempo, anunciar que não temos condições de concor- Líder, em salvar a Embraer com o dinheiro público_; por isso
dar com a emenda oferecida ao assun_to pelo Senador Nelson estamos de acordo com a aprovação 'do projeto. Mas S. E~
Carneiro, por se tratar de matéria estranha ao projeto que acaba de afirmar que essa empresa não é privatizável. Se
estamos discutindo e por conter dispositivo que, a meu ver, incluirmos um dispositivo referente à privatização, e se· ela
se constitui numa limitação ao poder do Presidente da Repú- não é privatizável, esse dispositivo não prejudica em nada, ·
blica, ao arrepio da legislação em vigor. Daí por _que,- Sr. fica uma disposição sem_cumpriinento, inócua; portanto, não
Presidente, no momento em que nos preparamos para votar vai prejudicar em nada.
a matéria, gostaria de fazere~sas observa_ções.
_
Também, Sr. Presidente, o \teresse da privatização não
De mais amais, Sr. Presidente, -e aqui m-uito se qUeStiO- é s6âo Poder Executivo. O Poder Legislativo também, vendo
nou a urgência --se há um projeto-que mereCe regime de a situação difícil em que se encontra a Embraer, pode, em
urgência é este. A empresa - e quem bem poderia dizer determinado momento, aprovar a privatização.
Não vamos imaginar que o Congresso não o.fará_amanhã,
isso seriam os seus funcionários - está praticamente parada.
Não fora essa operação que o Governo preteride fazer, se se tiver razões para justificar.
O que o Senado não pode, Sr. Presidente, é abdicar
autorizado pelo Senado, certamente a empresa encerraria suas
atividades. Como o Congresso se prepara para iniciar o reCes- de suas prerrogativas e do seu dever. Não vi n_inguém, receber,
so, a não votação desta matéria vai significar ã paralisação aqui, um ofício ontem. No entanto hoje, as pressas, sem uma
da matéria. Aí, sim. Mais grave do que a privatização -de únic_a ress.a)va_, Qesejam aprovar o que quer o Sr. Ministro
que o Governo não cogita é vê-la fechada. É isso que poderá da Economia, Fazenda e Planejamento.
Nada tenho contra S. EX\', mas os exemplos de privatiocorrer com a não aprovação do relending que o Poder Executivo vem solicitar ao Senado Federal. pa~ por que, Sr. Presi- zaç-ão que têm sido examinados nes~a Casa não aconselham
dente, o Governo está dando_ uma prova, por esse caminho, a liberalidade aqui sugerida pelo nobre Líder da Minoria.
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Por isso, Sr. PreSidente, sustento a minha_emenda, cuja
redação, atendendo_ a pedidos, modifiquei. A emenda diz ape-

nas que o edital de licitaÇão para a alienação da Embraer
será previamente aprovado pelo Congresso NacionaL
O Senhor Presidente da República, os Srs. Ministros,
os Líderes do_Governo não têm maior patriotismo, maior
interesse na defesa das instituiçõeS, -do-bem nacional do que
aqueles que pedem a possibilidade de conhecer, antecipadamente, as cláusulas e as condições dessa privatizaÇão. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Queria apenas
lembrar ao Plenário que, nesta etapa,-em regime- de urgência,
um representante de cada Partido poderá usar da palavra.
É o que prevê o Regimento Interno.
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Não vejo razão alguma para que não acompanhemos,
e com muita satisfação, o caminho aberto pelo Senador Nelson
Carneiro, preocupado com muitas questões relativas a este
Senado e ao desenvolvimento da política brasileira.
Peço, portanto, ao PSDB que vote a favor do empréstimo
e que acompanhe a recomendação política do Senador Nelson
Carneiro.

O Sr. Dirceu Carneiro, ]" Secretário, deixa a Cadeira
da Presidência que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides,
Presidente.

O Sr. Humberto Lucena- Sr. PreSidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .,.-Para encarni·
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Sr. Presi- nhar a votação, concedo a_ palavra, como Líder. ao nobre
Senador.
dente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Como
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro),- ~Concedo a
Líder, para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, ao serpalavra a V. Ex~
riiOS procurados pelo -nobre Senador Marco Maciel, na qualiO SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB dade de Líder do Governo, para apor nossa assinatura no
SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) requerimento de urgência que permitiria agilizar a apreciação
Sr. Presidente, Srs. Senadores, já expus os motivos pelos quais desta matéria, atendemos- a S. Ex~, na medida em que nos
pedi ao Senado que votasse a favor do empréstimo que está preocupava a situação de dificuldades em que se encontra,
sendo solicitado para .salvar a Embraer.
no momento, a Embraer.
Usei a mesma expressão do Senador Marco Maciel: "'a
O Senhor Presidente da República, através de Mensagem
empresa está em estado préwfalimenütr". E disse que a motiw
Senado
Federal, solicita autorização para um finariCiainefiwao
vação do nosso pedido não vinha, nem de longe, de qualquer
to da ordem deUS$ 407 milhões, mediante utilização de recurw
passo prévio à privatização, porque estamos muito longe disso.
sos depositados no Banco Central do Brasil, operação que
O pedido que faço é em função da importânCia da Emserá realizada conjuntamente entre o- Banco do Brasil e a
braer, do ponto de vista tecnológico e em fUnção-das múltiplas
Embraer. Esses recursos, pela Exposição de Motivos, do Sr.
manifestações de engenheiros, funcionáriOs ~aquela empresa
Ministro Marcílio Marques Moreira destina-se:
junto a nós, Senadores por São Paulo, no sentido de que
a) Pagamento de compromissos vencidos no exterior
façamos alguma coisa para salváwla. Portanto peço ao PMDB
junto a bancos, agentes de vendas e fornecedores, no
que vote a favor desse empréstimo.
valor de US$ 273 milhões;
. .~.
Não endossei entre_tanto o conjunto dos feitos da Emub) Pagamento de operações financeiras veÕcidas
braer. é preciso haver uma revisão da matéria, e faço um
em cruzeiros e recursos necessários à vida vegetativa da
apelo ao Senador Marco Maciet nesse sentido. Percebo que
Empresa até agosto/91."
o cuidado expresso pelo Senador Nelson Carneiro é o de
muitos dos Srs. Senadores, não só no sentido de criar emb;:t- _ ___ J:ola. realidade, o que o Governo pretende, com-os recursos
financeirOS proveniente-s- dessa operação, é viabilizar a empreraços a, se for o caso, aprovarmos um processo de privatizaçãõ-,
sa que, no momento, atravessa uma si.tuação de insolvabipois já se disse que estamos longe dele.
.
.
~
. ·~. ~. ~~ ~
_ ~
lidade.
Segundo o Senador Marco Maciel, essa empresa não consA questão que se colocou, neste debate __em_plenário,
ta do rol das empresas privatizáveis. O Governo foi inadew
gira em torno da possibilidade ou não de o Governo vir _a
quado, quando, através desse documento, misturou a salvação
privatizar a Embraer. O Senador Marco Maciel, com sua autow
da empresa à sua privatização. São duas coisas separada~.
ridade de Líder do Goyerno nesta Casa, afirma categoricaClaro que uma pode facilitar a outra, mas também pode possimente que a privatizaçãO não ocorrerá. Não estã.ria na côgitaw
bilitar o contrário. Se a empresa estiver com boa saúde, para
ção do Governo, portanto, transferir o controle acionário da
que privatizá-la, sendo ela de interesse nacional?
Embraer para o setor privado.
Não vejo, na propo"Sta do nobre Senador Nelson CarneiEntretanto, leio para registro dos nossos Anais, o que
ro, senão um mecanismo político. Nada mais do que pedir
que se considere a questão da privatização, dando satisfações· consta da Exposição-de Motivos e que, a meu ver, levou
o Senador Nelson ·carneiro a apresentar sua emenda, que
ao Congresso, esp-edãlmente no caso dessa empresa - e S_._
tem um sentido cautelar.
Ex• se limitou a essa empresa. Não há outro modo prático
de se aprovar isso, senão como uma recomendação.
Diz a Exposição de Motivos, ern.·-urn determinado tópico:
Quando o Senador Epitácio Cafeteira dísse - e isto foi
"É necessário observar, aindã que Ó MinistériO dà Aew
repetido aqui - que não havia uma ligação, que não podia
ronáutica, através do Aviso 3/GM4/193, de 3 de junho
votar favoravelmente, S. Ex~ o fez porqüe-ilâO há modus faciende 1991, ressaltou a necessidade de ç:ontratação do relendi do ponto de vista_ regimental. Creio que o Se.nador Nelson
ding, como medida essencial para viabilizar a privatização
Carneiro concord_a__cq_m isso, uma vez_ que modificou sua prodaquela empresa, medida que nos parece ser absolutaposta para tornar ainda mais exp!esso que S. Ex' deseja uma
mente essencial para estancar a pe-rmanente sangria de
nlanifestação política.
recursos a que a empresa vem sendo submetida, como
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É lida a seguinte:
PARECER N• 234, DE 1991
Da Comissão Diretora
Redação final do Projeto de Resolução n• 49, de 1991.
A Comissão Diretora apresenta a redação final de Projeto
de Resolução n9 49, de 1991, que autoriza operação de relending" envolvendo a Empresa BraSileira de Aeronáutica Embraer e o Banco do Brasil S/A.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de junho de 1991.
-Alexandre Costa, PreSidente- Dirceu Carneiro, RelatorLucídio Portella - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N' 234, DE 1991
Redação final do Projeto de Resolução n• 49, de !991.

Ora, quem assina a Exposição de Motivos não é senão
o Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, MarcHio Marques Moreira. S. Ex~, baseando-se no aviso supra-referido do Ministério da Aeronáutica, afirma, entãO que a
privatização ''nos parece Ser abolutamente essencial, para estancar a permanente sangria de recursos a que a empresa
vem sendo submetida".
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, embora o
nobre Senador Marco Maciel afirme que não haverá privati:.
zação, o Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento
com todas as letras, diz o contráriO. ,Daí por que entendi
a colocação do nobre Senador Nelson Carneiro, ao sugerir
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presia emenda.
GOstaria de lembrar ao nobre S_enador Marco Maciel dente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno,
que a emenda é apresentada como uma cautela, para o caso promulgo a seguinte
de haver a privatização, conto aqUi já foi dito pelo nobre
RESOLUÇÃO N•
, DE 1991
Senador Fernando Henrique Cardoso. Se não vier a ocorrer
a tentativa de transferência pará o setor piivado da Embraer,
Autoriz& operação de relending envolvendo a Empresa
evidentemente que a emenda do Senador Nelson Carneiro,
Brasileira de Aeronáutica (Embraer) e o Banco do Brasil
S.A.
. ..
que se refere ao edital, sobre a licitação para efeito de privatização, será inócua. Por isso mesmo, faço um apelo ao Senador
O Senado Federal resolve:
..
..
.
Marco Maciel nesse sentido. Além do mais, a emenda foi
Art. 19 É autorizada, .na forma da Resolução n"' 96,
apresentada com projeto de resolução, que é uma lei interna
de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, alterada
corporis do Senado Federal.
pela Resolução n• 49, de 19 de outubro de 1990, a operação
O que vale mesmo neste projeto de resolução, do ponto de_relending envolvendo a Empresa Brasileira de Aeronaútica
de vista eminentemente jurídico, é a autOrização para a realiza- (Embraer)_ e o Banco do Brasil S.A., mediante utilização
ção da operação de crédito. Quanto ao_ adenda, que viria de recursos depositados no Banco Ceiiü-al do Brasil (Bacen),
a ser aprovado com a emenda Nelson Carneiro, apenas conS- no valor de quatrocentos e sete niilhões de dólare_s americanos,
tará da resolução como uma espécie de sinalização do Poder destinados ao pagamento de compromissos vencidos no exteLegislativo ao Poder Executivo, no caso de, realmente, vir rior e pagamento de operações financeiras.·
a concretizar-se, a idéia de privatização da Embraer.
Art. 29 A operação de crédito autorizada no art. 19 dePortanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores a Bancada do verá obedecera às seguintes condições:
PMDB aprovou o Projeto, porque entende ser essencial a
a) valor: quatrocentos e sete milhões de dólares ameriautorização desse financiamento, mas não poderá deixar de canos;
acatar também a Emenda Nelson Carneiro.
b) juros: calculados_ de acor_do com a Libor semes_tral,
acrescidos de 13/16% ao ano; ·
Assim peço ao nobre Líder do GovernO nesta Casa - c) garaÍltia: Tesouro Nacional;
para que os nossos trabalhos prossigam ,no_rmalmente, pois
d) desembolso: junho de 1991 - US$ 140,000,000.00
temos outras matérias a serem apreciadas - que aceite a
julho de 1991 - US$ 140,000,000.00
emenda N ~lson Carneiro, por se tratar apenas de uma rec-oagosto de 1991- US$ 127,000,000.00
mendação, e nada mais.
Ar~~ 3"' A autoriZação de que trata esta Resolução será.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
exercida no prazo de doze meses, a contar de sua publicação.Art. 4• O Edital de eventual licitação para a alienação
.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
da Embraer, será-objeto de prévia aprovação pelo Congresso
em discussão. (Pausa.)
Nacional.
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.
Art. 59 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
Vamos proceder, portanto, à votação do projeto, ressal·
·
publicação.
vada a emenda.
Os Srs. senadores que o. aprovam queiram permanecer
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussentados. (Pausa.)
·
são a redação final. (Pausa.)
Aprovado.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em Votação a emenda.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada.
A matéria vai ã Comissão Diretora para a redação final.
A matéria vai ã pfomulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --A Presi·
sa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final dência cOnvoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, ·às
da matéria, que será lida pelo Sr. 1• Secretário.
19 ~oras e 35 minutos, com a seguinte
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Austregésilo de Athayde, publicado na edição de 27 de junho
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de 1991, do Correio Braziíiens~.
---0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encer-

Votação, em turno único, do Requerimento n" 345, de
1991, do Senador Oziel Carneiro, solicitãrido, nos termos regimentais, a transcrição nos Anais do senado Federal, do artigo . rada a sessão.
.. Perenidade do n_osso de_s_tino", de _autoria do Acadêmico
(Levanta-se

Ata da

tos~

Domingo 30 4197

asessãO àS 19 horas e 32 mJnutos.)

Sessão, em 29 de junho de 1991

P Sessão Legislativa Ordinária, da 49•Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA-,....,
Presidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 19 HORAS E 35 MINUTOS, AHAM-SE PRESEN- pios, assumidas ou não pela União, no mesmo período dos
TES OS SRS. SENADORES:
.
.
últimos de~ anos .. ,
- As informações ora solicitadas poderão ser fornecidas
Affonso Camargo- Alexandre Costa _:Alfredo _Çampos
- Aluízio Bezerra- Amir Lando -,Antonio Mariz---- Beni em relatórios e tabelas previame_nte elaboradas, de forma a
Veras- Carlos Patrocínio·~-César Dlas- thaias RoQDgues _facilitar o atendimento do _requerido, desde que não não afetaR
- Cóutinho Jorge - Darcy Ribeiro -Dario Pereir~---:-- DirR da a clareza da infOrmação, devendo cada entidade pública,
ceu Carceiro-'- Div~ldo Suruagy- Eduardo Suplicy '- Espe· nos diversos níveis, constar em separado e em montantes
ridião Amim -- Epit3.Cio Cafe_teii'a - Fernandç) Henrique anuais.
Cardoso - FrancisGO Rollemberg - GaiibaldiAlves Filho
Justificação
-Gerson Camata·=:- Guilherme Palrn,ei.ra -. :Hu~o .tl.~P.oleão
- Humberto Lucena - f:lydekel Freitas --João C3..lmon
-João França -João Rocija..;..... Josaphat Ma-r1:riho ~ "Jos~ '--·---'-'-O Senado Federal, em obediência e cumprimento da
Fogaça - José Paulo Biso! - José Richa - José Sarn<oy 'Coils.tituição ·Fe-dei-ai, tem sidO chamado ultimamente e de
-Júlio Campos~ Júnia Maríze - Jutahy, Magalhães':"" fOrma çbnstante, ;i deliberar sobre as questões que lhe compeLevy Dias - Louremberg Nunes ROcha- Lc:?u.d~al ~aptista . tein privativamente, em especial no que se refere ao disposto
- Lucídio Portella -Magno Bacelar- Mansueto de _Lavor nos incisos V, VI, VII, VIII e IX do artigo 52. Mais, em
-Márcio Lacerda- Marco Maciel- Márli:J Covas:....._ Mau- função do dispoStO no artigo 70 e seguintes da Constituição,
rício Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho - Nabor que atribuem fuilção fiscalizadora ao Congresso Nacional soJúnior- Nelson Carneiro- Nelson Wedekiil_- Néy Mar"':- bre inúmeras questões que dizem respeito à administração
nhão - Odacir Soares - Oziet.carnei:t9 _7 .te~4r9 .S.ilitàn ·pública, faz-se decisões próximas sobre o assunto.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Senador Pedro
- Raimundo Lira - Ronaldo Aragão . . .:. :. Rõnan· Tito -Simon.
Valmir Campelo -Wilson Martins. ·
-(À Comissão· Dlretora.)

O SR. PRESI[IENTE (Mauro Benev(q~§)c -;;; .'\Jista de
presença acusa o comparecimento de 61 Srs. Sen"ã.dores. HaR
vendo número regimental, declaro aberta.a_ s~ssão. ,
.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nOssos trà.balhos ..
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
I' Secretário.
São Jidos os seguintes:
0

REQUERIMENTO N' 378, DE 1991
Nos termos do artigo 216 do Regimerlto-Iiitefno do Senado Federal, requeremos ao Ministério da ECÕnoiíiia, Fazenda
e Planejamento -Secretaria da Fazenda Nacio~al e Banco
- ·
Central do Brasil, as seguinteS informações: a) quanto foi interilado no Banco _Central ou :no-Tesouro
Nacional por parte dos estados e municípios, a títúlo de pagamento de dívida externa por eles contraídas, com ou sem
·aval do Governo Federal, nos últimos dez ano.s; _
b) quanto dos valores referidos no item anterJor f~uam
realmente repassados ou pagos aos credores internacionais~
por conta da dívida externa contraída por estados e municí-

REQUERIMENTO Ne 379, DE I991
Nos termos do artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos ao Ministério da Economia, Fazenda
e Plãnejamento- Secretaria da Fazenda Nacional, as seguintesJnformações: __ _
'· à) quanto fÇf arrecadado pelO TesOuro Na:cion_ar....:: Departamento da Receita Federal, a título de Imposto de Renda
pessoa física, na fonte pagadora como antecipação; bem como
quantos contribuintes deste imposto foram atingidos nesta
modalidade de tributação, nos últimos dez anos;
b) quanto fof arrecadado pelo Tesouro NacionaJ- Departamento da Receita Federal~ a título de Imposto de pessoa
física, como- complementação do tributo devido, em razão
de antecipação por desconto na fonte pagadora, bem como
o número de contribuintes abrangidos por esta modalidade,
nos últimos dez anos;
___ ~) quanto foi ·arrecadado pelo Tesouro Nacional- Departame_nto da Receita Federal, a título de Imposto de Renda
pessoa física, por pagamento espontâneo, o chamado carnê
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leão ou sistema similar, como antecipação do imposto devido,

a Eletrobrás a contratar operação de crédito no valor_ de cem

bem como sua complementação posterior, c o núrilcfO de

milhões de dólares norte-americanos.

contribuintes atingidos por esta modalidade nos últimos dez
anos.
As informações onf solicitadas poderão ser fornecidas
em relatórios e tabelas previamente elaboradas, de forma a
facilitar o atendimento do requerido, desde que não seja afetaw
da a clareza da informação, devendo cada item excluir os
demais, eliminado-se de dupla contagem.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. - Francisço RoUemberg- Maurício Corrêa- Ronaldo Aragão- Cid Sabóia
de Carvalho - Pedro Simon - Nelson CarneirQ -- Ronao
Tito - Antônio Mariz - Humberto Lucena - Cesar _Di_as
- Amir Lando - João Calmon- Alfredo C8mpos - Divaldo
Suruagy - Guilherme Palmeira - José Sarney - Irapuan
Costa Júnior- Marco Maciel- Elcio Álvares- Meira Filho
Gerson Camata --- Odacir Soares - Chagas Rodrigues
- Ney Maranhão - Oziel Carneiro_~_ Jutahy Magalhães
- Rachid Saldanha Derzi - Esperidião Amin - Josaphat
Marinho- Valmir Campelo- José Eduardo- Affonso Camargo - Aureo Mello - Louremberg Nunes Rocha - Magno
Bacelar - Fernando Henrique Cardoso - Garibaldi Alves
J'ilho- Aluízio Bezerra- Eduardo Suplicy- Coutinho Jorge
-:...:. -1.:-ucídio Portella - Albano Franco - Alexandre Costa João França - Dario Pereira - João Rocha - Lourival Baptista- Nabor Júnior- Carlos Patrocínio- Dirceu Carneiro
- José Richa - Beny V eras - Levy Di_as.

Justificação

O Senado Federal, em obediência e cumprimentóoda
Constituição Federal, tem sido chamado ultimamente, _e de
forma constante, a deliberar sobre questões que lhe competem, privativamente oti nã·o-, -em especial no que se refere
ao disposto no artigo 70 e seguinte da Constituição, que~atri
buem função fiscalizadora do Congresso Nacional sobre inúmeras questões que dizem respeito à admin~straÇão"pública,
fazendo-se necessário o conhecimento de todos os itens abordados para subsidiar decisões e discussões necessárias, especialmente no presente momento, à tramitação dos Projetas
de Lei do Senado Federal n~ 194/1991 e 190/91, que tratam
especificamente do assunto.
Sala das Sessões, 29~de junho de 1991.- Senador Pedro
Simon.
(A Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Os requerimentos lidos serão apreciados pela Comissã_o Diretora.
Sobre a mesa, requerimentos que ·serão-lidos pelo Sr.
1~ Secretário""'
-_
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 380, DE 1991
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea b, do Regimento Interno do Senado Federal, a apreciação em regime
de urgência para o Ofíéíó n•S-31, de 1991.
Sala das Sessões, 29 de jUnho de 1991. -Maurício Co_rr_ê_a
- Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia --Eleio Álvares Eduardo Suplicy - Rachid Saldanha Derzi - Pedro Simon
- Dirceu Carneiro - Jonas Pinheiro - Chagas Rodrigues
- Esperidião Amin- Amir Lando- Marco Maciel- Aureo
MeUo - Valmir Campelo - Louremberg Nunes Roclia Júnia Marise- Alexandre Costa- Josapha Marinho- ~Antó
nio Mariz- Garibaldi Alves Filho- Flaviano Melo- Ronan
Tito - Carlos Patrocínio - Humberto Lucena - Nelson Carneiro - Mansueto de Lavor - Ruy Bacelar - Dario Pereira
- Oziel Carneiro - Magno Bacelar - José Eduardo - Teotónio Vilela Filho - Levy Dias - Iram Saraiva - Lourival
Baptista - Ney Maranhão- João França- Affonso Camargo
- José Paulo Bisol-- Francisco Rollemberg- Divaldo Suruagy - Wilson Martins - Alfredo Campos - Nabor Júnior
- Meira Filho - José Fogaça - Cid Sabóia de Carvalho
- Coutinho Jorge - Hydekel Freitas - Mário Covas - Ronaldo Aragão - Mareio Lacerda - Nelson Wedekin - José
Richa - Júlio Campos - Raimundo Lira.
REQUERIMJ;NTO N• 381, DE 1991
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea b, do Regimento Interno do Senado Federal, a apreciação em regime
de urgência para a Mensagem n\' 169, de 1991, que autoriza

-0 SR. PRESIDENTE (Mauro B_cnevides) -_ü_s_xequeiimentos que .:tcabam de ser lidos serão submetidos ao Plenário,
após a Ordem do Dia, nos termos do ar!. 340, II, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, eni tu rOO ú-nicO; do Req ~erim~nto :n"' 345, de 1991, do Senador Oziel Carneiro"; solici..:
tan-do, nos termos regimelitais, a transcrição nOs
Anais do Senado Federai, do artigo ''Perenidade
do nosso destino". de autoria do acadêmico Austregésilo de Athayde, publicado na edição de 27
de junho de 1991, do Correio Braziliense.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação._
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
É a seguinte amatéria aqui transcrita e pleiteada:
PERENIDADE DO NOSSO DESTINO
Austregésilo de Athayde
O Ministro da Justiça Jarbas Passarinho, dentro das responsabilidades do seu cargo, distingue-se entre os _políticos
brasileiros, pela franqueza com que aborda os problemas do
,dia, pronunciando-se a respeito de todos, sem levar em conta
as repercussões polêmicas das suas opiriiões. Faz parte, não
só do seu temperamento, como de sua formação militar, dar
aos bois os seus nomes e aceitar as conseqüências- das suas
opiri1õe-s, eXpressas sem ambages ou reticências. a.caba de dar
mais uma vez demonstração de que não existe incompatibilidade entre o exercício de funções e_xecutivas e as atitudes.
públicas iiispiradas em seu foro íntiniO. Está na imprensa:
"Passarinho denuncia que missões religiosas são ameaça à
Amazônia". Não vieram conquistar-algumas, chantar a cruz
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de Cristo entre os selvagens, mas comissionadas para fins
ligados ao pensamento-falsamente ec;:ológicõ e d~ interesSe
da humanidade, de que o destino da saúde e garantia de
sobrevivência do bípede pensante está na preservação da floresta amazónica.- Ponto _de partida de um raciocínio que con-

duz, em linha reta, ao projeto de "internacilização da Amazónia", que nunca deixou de seduzir as mentes, desde as aventuras de OrelJana.
Informou Jarbas Passarinho em dados incontestáveis: "Já
foi localizado um padre que, ao invés da Bíblia, carregava
um magnetômetro, instrumento que serve pata -detectar metais''. O ministro, falando perante uma ComissãO Parlamentar
de Inquérito, disse "que não sabe ainda identificar-quais serão
as estratégias usadas na região pelos que pens.am em internacionalizá-la. Mas os discursos ecológiCOS_ e-~~ proteção, pronunciados em outros paíSes, podem significar um bionbo que
visa à planetarização da Amazónia". Não se trata de uma
posição xenófoba, imaginativa, Serri base política e económica:
Um estrategema posto em curso, para atrair os incautoS,
está no de empenharmos o vale umbroso e ainda cheio de
mistérios em sua- faliilá e em sua flora para quitai' o nosso
volumOso endividamento externo. Com semelhante proposta,
passam ao povo brasileiro um atestado de inépcia, próxima
da imbecilidade. A Amazónia nunca foi, nem será jamais,
objeto de negócio pemkí6so para-soberania. Os _brasileiros
são bem mais argutos e sensíveis aoS seus pf6Piios interesses
do que nos julgam os pretestos sábios das escrituras ecológicas.
Ali não cederemos jamais -um palmo dos nossos soberanos
direitos. Os colonizadores portugueses, da epopéia pombalina, vede Forte Príncipe da Beira, iluminaram o caminho
das futuras gerações. Cento e cinqüenta milhões de brasileiros
são os donos da Am_azónia, parte integrarite da perenidade
do seu destino.
Resolução
70/84 e 62/89
58/85
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se,
agora, à apreciação dO- Requerimento n" 380, de 1991, de
urgência lido no Expediente, para o Ofício de n~ S-31/91,
relativo ao pleito do Estado da Paraíba.
- Em votãÇão.
_
Os Srs. Senadores que estão de acordo queiram_ permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se ã apreciação da matéria, que foi .despachada
ã ComiSSãO" de Assuntos Econômícos.
Solicito do nobre Senador Óaribaldi Alves Filho o parecer
. da Comissão de Assuntos Económicos.
PARECER DE PLENÁRIO
Da Comissão de Assuntos Económicos, em Plenário,
sobre o Ofício. "S" n~ 31, de 27-6-91, do Senhor Governador do Estado da Paraíba, submetendo à consideração •
do Senado Federal pedido para contratar o saldo de US$
·-- 92,18 milhões junto ao Banco do Brasil S.A., de um total
de US$153,12 milhões, sob a forma de "relending", com
aval da União, destinado ao saneamento financeiro do
Estado junto às instituições credoras.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB ---, RN.
-Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,· cC)m
o Ofício HS" n 9 31, o Senhor Goverandor do Estado da Paraíba
soliCitoU ao Senado Federal autorização para contratar o saldo
deUS$ 92,18 milhões para promover o saneamento financeii'O
do Estado junto às instituições creâoras.
O saldo em questão é oriundo de operações finariceiras
de crédito externo autorizadas anteriormente pelo Senado
Federal ao abrigo das seguintes Reso_l_uções:

Valor Autorizado

Valor Contratado

Saldo

US$ 60 nJllhOes
US$ 130 ~inilhões

US$ 40 milhões
US$ 57,82 nulhOes

US$ 20,00 milhOes
US$ 72,18 milhOes
US$ 92,18 milhOes

Dada a relevância da matéria, opinamos nb sentido de
ser autorizada a operação em questão, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 50, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar,
sob a forma de "relending", com aval da União, empréstimo em moeda estrangeira no valor de até US$ 92,18
milhões (noventa e dois milhões e dezoito mil dólares norteamericanos) junto ao Banco do Brasil S.A.
Art. 1~ O Governo do Estado da Paraíba, nos termos
da Resolução n' 96, de 15/12/89, alterada pela Resolução n'
95, de 19/10/90, está autOrizado-a contratar operaçã6 de "relending", com aval da União, no_ valor de até US$ 92,18
(noventa e dois milhões e dezoito mil dólares) junto ao Banco
do Brasil S. A.
Art. 2~' A autorização de que trata esta resolução será
exercida no prazo de 12 meses, a contar de sua publicação.
Art. 3~ Esta resolução entra em· vigor- na data de sua
publicaçãO.
_
·-- _ __,
-· ~ .
~
Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Completada
a instrução da matéria, passa-se à apreciação do prOJeto.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que estão de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria Vai à ComissãO Diretora para redação final.
O SR. PRESIDENTE (MaurQ Benevides)- Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 1" Secretário.
·
É lida a seguinte
PARECER N•235, DE 1991
(Da Comissão p-iretora)
Redação final do Projeto de Resolução n~ 50, de 1991.
A Comissão Diretora apresenta ·a redação final do Projeto
de Resolução n~ 50', de 1991, que autoriza o Governo do
Estado da Parai'ba a contratar, sob a forma de "relend_ing",
c6i:n aval da União. e·mpréstirnoS enl mOrida estrange!ra no
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valor de até US$ 92.018.000,00 (noventa e dois milhões e
dezoito mil dólares norte-americanos) junto ao Banco doBra-

sil SIA.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de junho de 1991.
- Alexandre Costa, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
- Mareio Lacerda - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N' 235, DE 1991
Redação final do Projeto de Resolução n• 50, de 1991
Faço saber que o Senado Federal aprovou, -e eu, PreSidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1991
Autoriza o Governo do ~stado da Paraíba a contratar,
sob a forma de "relending", com aval da União empréstimo em moeda estrangeira no valor de até US$
92.018.000,00 (noventa e dois milhões e dezoito mil dólares
norte-americanos) junto ao Banco do Brasil S/A.

O Senado Federal resolve:
Art. 1~ O Governo do Estado da Paraíba, nos-termos
da Resolução n' 96, de 1989, alterada pela Resolução n• 95,
de 1990, está autorizado a contratar operação de "relending",
com aval da União no valor de até US$ 92.01R.OOO,OO (noventa
e dois milhões e dezoito mil dólares norte-americanos) junto
ao Banco do Brasil SIA.
- Art. 2" A autorização de que trata esta resolução será
exercida no prazo de doze meses a contar de sua publicação.
Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na data de _su_a
publicação.

no valor de até US$ 100.000.000,00 (cem milhõe_s de dólares
norte-americanos). ou seu equiValente em outra moeda, junto
ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimentá
(Banco Mundial), destinada ao financiamento parcial da complementação do projeto de Reassentamento e Irrigação de
Itaparica, a ser executado pela Companhia Hidroelétrica do
São Francisco - CHESF.
A operação realizar-se-á sob as .seguintes condições:
a) Credor: Banco Internacional de Reconstrução e DeM
senvolvimento (Banco Mundial);
b) Valor: US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares
norte-americanos)
c) Juros: calculados à taxa de 0,5% a.a. acima do custo
de captação de recursos pelo Banco, apufado no semestre
anterior aos respectivos pagamentos, a serem efetivados semestralmente, em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano;
d) Amortização: em 20 prestações semestrais iguais e consecutivas, no valor de US$ 5.000.000.00 (cinco milhões de
dólares norte-americanos) vencendo-se a primeira em
15-07-93 e a última em 15-01-2003. .
... _ ..
e) *Comissão· de COmpromisso: 0,75% a.a. sobre os saldos do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente juntamente com os juros;
f) Desembolsos: poderão ser efetuados até 30-6-94.
O Departamento do Tesouro Nacional (DTN), da Secretaria da Fazenda Nacional, do Ministério da Economia, Fazenda ~- Planejamento, informou estar a operação contida nos
li:riütes do endividamento Jixildos pela Resolução nÇ> 96,
15112189, do Senado Federal.
Assim sendo, opinamos no sentido de ser autorizada a
operação financeira etA questão, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N· 51,

O SR. PRESII>ENTE (Mauro Benevides) -Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, en-cerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permárfecer'
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se,
agora, à apreciação do Requerimento n• 381, de 199.1, de
urgência, lido no Expediente, relativo à Mensagem n~ 169,
referente ao pleito da Eletrobrás.
Em votação.
Os. Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se a apreciação da matéria, que depende de parecer da Comissão de Assuntos Económicos_.
Solicito do nobre Senador Carlos Patrocínio o parecer
sobre a matéria.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL- TO. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem
n• 169, de 1991, o Senhor Presidente da República submete
à apreciação do Senado Federal proposta no sentido de que
seja autorizada a Centrais Elétricas Brasileiras S. A.""""=""" Eletrobrás, com a garantia da União, a realizar operação de crédito
externo suplementar ao empréstimo BIRD - 2883 ~ BR,
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DE Iii9J.

Autoriza a Centrais Elétricas.Brasileiras S. A.- Eletrobrás a realizar operação de crédito externo, com garantia
da União, no valor de até US$100.000.000,00 (cem milhões
de dólares norte-americanos) junto ao Banco Mundial.
O Senado Federal resolve:
Art. }<;> A Centrais EJétricas Brasileiras S. A.- Eletrobrás está autorizada a realizar, nos termos da Resolução nÇ>
96, de 15112189, alterda pela Resolução n• 45, de 19110190,
operação de crédito externo, com a garantia da União, suplementar ao empréStimo BIRD - 2883-BR, no valor de até
US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares norte-americanós) jU.ntq ao Ban~o Internacional de Reconstrução e Desen·
··
volvimento _:_ BIRD.
Art. 211 A operação de crédito autorizada no art. 1<;> de_
_
verá obedecer às seguintes condições:
a) Ci'edor: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial);
b) Valor: US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares
norte-ainericanos);
c) Juros: calculados à taxa de 0,5% a.a. acimã-do custo
de captação de recursos pêlo Banco, apurado no semestre
anterior aos respectivos pagamentos, a serem efetivados semestralmente, em 15 de janeirâ·e 15 de julho de cada ano;
d) Amortização: em 20 prestações semestrais iguaiS ·e consecutivas, no valor de US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
dólares norte~americanos) vencendo-se a pri~eira em
15-07-93 e a última em 15.01.2093.
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e) Comissão de Compromisso: 0,75% a;a. sobre os saldos
do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente
juntamente com os juros;
___
~ _O Desembolsos: poderão ser efetuados até 30,6-94. -· .
Art. 39 A autorização de que trata esta resolução será
exercida no prazo de 12 meses a contar de sua publicação. ·
Art. 4"' Esta resolução entra em Vigor na data de sua
·
publicação.
Art. 5"' Revogain-se as disposições em contrárip._
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Completada
a instrução da matéria, passa-se à apreciação do projeto.
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96. de 1989, alterada pela Resolução n' 45, de 1990, operação
de crédito externo, com a garantia da União? suplementar
ao empréstimo BIRD - 2883 :- BR, no valor de até US$
100,000,000_00 (cem milliões ·ile dólares norte-americanos)
junto· ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD.
Art. 29 A operação de crédito autorizada no art. 1" deverá obedecer às seguintes condições:
a) credor: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD (Banco Mundial);
b) valor: US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares
norte~americanos);

c) juros: calculados à taxa de 0,5% ao ano acima do
custo de captação de recursos pelo banco, apurado no semestre
anterior aos respectivos pagamentos, a serem efetivados semestralmente, em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano;
--d) amortização: em 20 (vinte) prestações semestrais
tgu3.ís e consecutivas, no valor de US$ 5,000,000.00 (cinCo
mill;!.ões de dólares nõrte-aniericanos) vencendo-se a primeira
em 15-7-93 e a última em 15-1-2003;
e) comissão de __compromisso: 0,75% ao ano sobre os saldos do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente juntamente com Os jurõS;
É lida a seguinte:
'l'
---i) desembolsos: poderão ser efetuados até 30-6:-94 ex;ercida no prazo de doze meses a contar de sua publicação,
PARECER N• 736, DE 1991
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de _sua
(Da Comissão Diretbia)
publicação.
Redação final do Projeto de Resolução o~ 51, de 1991 •.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discusA Comissão Diretora apresenta a redação fin-al do Projeto são. (Pausa.)
.
de Resolução n" 51, de 1991, que autoriza a Centrais Elétricas
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Brasileiras S/A - Eletrobrás· arealizar operação de ·crédito·
Em votação.
externo, com garantia da União, no valor de até US$
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
100,000,000,00 (cem milhões. de dólares norte-a_m'iricanos) sentados. (Pausa.)
junto ao Banco Mundial.
Aprovado.
Sala de Reuniões dã CoiniSsã0 29 de junho de 1991.
O projeto vai à ·promulgação.
-Alexandre Costa, Presidente- Dirceu Carneiro, RelatorO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiMareio Lacerda - Beni Veras.
dência c_onvoca sessão extraordinária a ·realizar-se hoje, às
19 horas e 40 minutos, com a seguinte
ANEXO AO PARECER N' . , DE 1991

Em com discussão. (P:aus.a-')_ _ . .

_.

··- _

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecei'
sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
A matéria vai à Comissão· Diretora 'para a redaç~o· final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bênevides) ~Sobre a mesa, redação final que será lida peiõ'Sr. "1 9 SecréfÍi-iO~ ---

1

Redação final do Projeto de Resolução n• 51, de 1991.
Faço saber que o Senado Federal aP;o~ou e eu,. Presidente, nos termos do art. 48, do Regimento Interno, promulgo
a seguinte

, DE 1991
RESOLUÇÃO N'
Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras· S/A - Eletro~
brás a realizar operações de crédito externo, com a garan~
tia da União, no· valor de até US$ 100,000,000-00 (cem
milhões de dólares norteMamericanos) junto ao Banco MunM
dial.
O Senado Federal resolve:
_
_. __
Art. 19 A Centrais Elétricas BraSileiiis··s/Ã·~..:.:....: Eletrobrás está autorizada a realizar, nos termos pã -R~SoluçãO ·n~

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Requerimento n9 319, de
1991, de autoria do Senador Esperidião Amin, solicitando,
nós termos regimentais, a transcrição nos Anais do Senado,
da matéria publicada no jornal Folba de S. Paulo, de 26
de maio último, sob o título "Moscou enviava 80% dos recursos do PCB".
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 39 minutos.)
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Ata da

109~
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Sessão, em 29 de junho de 1991

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevides
As 19 HORAS E 40 MINUTOS, ACHAM·SE PRESEN·
TESOS SENHORES SENADORES:
Affonso Camargo - Alexandre Costa - Alfredo Campos - Alufzio Bezerra - Amir Lando - Antonio Mariz
- Beni Veras- Carlos Patrocínio- César Dias- Chagas
Rodrigues- Coutinho Jorge- Darcy Ribeiro~ Dario Pereira- Dirceu Carneiro-' Divaldo Suruagy~-:Edison Lobão
-Eduardo Suplicy- Esperidião A mim- Epitacio Cafeteira
- Fernando Henrique Cardoso - Francisco Rollemberg Garibaldi Alves - Gerson Camata - Guilherme Palmeira
-Hugo Napoleão- Humberto Lucena - Hydekcl Freitas
- João Calmon - João França - João Rocha - Josaphat
Marinho -José Fogaça - José PauloBisol - José Richa
-José Sarney- Júlio Campos- Júriia Marize- Jutahy
Magalhães - Levy Dias-,.- Louremberg Nunes Rocha Lourival Baptista - Lucídio Portella - Magno Bacelar Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel Mário Covas - Maurício Corfêa - Mauro Benevides Meira Filho - Nabor Júnior -Nelson Carneiro -Nelson
Wedekin - Ney Maranhão- Odacir Soares - Oziel Carneiro - Pedro Simon - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão
- Ronan Tito- Valmir Campelo- Wilson Martins.

sancionada até 15 de julho, já que a Constituição exige o
prazo de 1 ano para qualquer alteração na legislação eleitoral,
a fim de que ela possa vigorar no pleito seguinte, ou seja,
em· 1992. Por isso a Mesa aguarda que as lideranças façam
chegar à 1" Secretaria, ao Senador Dirceu Cã.rneiro, o requerimento respectivo, a fim de ser procedida a sua leitura, e
que se privilegie com o rito regim~Dtal da urgência. _a pr-ojeto
de lei eleitoral, da lavra do eminente Senador Mário Covas,
que, com a sua clarividência habitual, entendeu que se fizesse
cumprir o dispositivo cõnstituciohal que exige a votação dessa
matéria, terá seu início de vigência um ano antes do pleito.
E como o proCesSo eleitoral se instaura no dia 15 de de julho,
há a interpretação de que até a essa data essa lei que se
originoü em projeto do ilustre representante de São Paulo,
deveria ser ~ancionada e publicada.
Portanto, a Mesa aguarda a chegada do requerimento,
que está recebendp as últimas assinatU:taS de apoio para que
_ess:a propoSiçãO possa ser Votada pelo Plenário do Senado,
na noite de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. fo Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores, havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus·, infcíamos nossos trabalhos.
O Sr. 1"' Secretário procederá à leitura do Expediente.

REQUERIMENTO N• 38I-A, DE 1991
Nor termos do art. 210 do Regi~ento Interno,-teqii.eiro
a transcrição, nos Anais do Senado, do editorial intitulado
"Missão cumprida", publicaçio no Correio_Bra?:iliense,edição
de 29 de junho de 1991.
Sala das Sessões, 29 de julho de 1991. - Senador Ney
Maranhão, Líder do PRN.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requerimento que acaba de ser lido vai à Mesa Diretora para exame.
Sobre a mesa, requerimento de urgência que vai ser lido
pelo Sr. 1' Secretário.
É lido o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidênciã-comunica aos Srs. Senadores que a Comissão Mista,
incumbida {le apreciar a Medida Provisória n9 297, instalou-se
hoje, e tem a presidi-la o nobre Senador Francisco Rollemberg
e como Relator, o Deputado Gonzaga Motta.
_
Na próxima segunda-feira, às 10 horas, a comissão~volta
a reunir-se para - se for o caso - apreciar- o parecer do
Relator sobre a admissibilidade da proposição, examiilada
que será pelos seus aspectos de relevância e urgência.
Isso significa que o Congresso Nacional trabalhando, infatigavelmente, não deseja que nenhuma matéria sofra qualquer
embargo na sua_ tramitação, respeilados, obviamente, os prazos regimentais que disciplinam a apreciação de qualquer matéria. (Pausa.)
Nas sessões do Congresso é costume da Presidência dizer
que, às vezes, a celeridade da Mesa é mais eficaz do que
o próprio computador do painel eletrónico; aqui, tem-se
que dizer que a celeridade da Mesa, é maior que a burocracia
na tramitação desses requerimentos.
A Presidência aguarda a chegada à Mesa do requerimento
de urgência para o projeto de lei eleitoral, que ferá que ser
apreciado na sessão de hoje, tendo em vista a interpretaÇão
já tornada pública, segundo a qual essa matéria terá que ser

o-o

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 382, DE 1991
Requeremos, nos termos do art. 336, alíneab,do Regimento Interno do Senado Federal, a apreciação em regime
de urgência para o Substitutivo da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei do Senado n" 82, de 1991, que estabelece
normas para a realização das eleições munkíp-ãí:rde 3 de outubro de 1992 e dá outras providências.
Sala das Sessões, 29 de julho de 1991. -Maurício Corrêa
- Jutalhy Magalhães ~ Lavoisier Maia - Elcio Álvares
-Eduardo Suplicy- Rachid Saldanha Derzi- Pedro Simon
-Dirceu CarneirQ -Jonas Pinheiro . . . :. :. Chagas Rodrigues
-_:Ssperidião Amin- Amir Lando- Marco Maciel- Aureo
Mello - Valmir Campelo - Louremberg Nunes Rocha Júnia Marise - Alexandre Costa - Josaphat Marinho -
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Antônio Mariz -

Garibaldi Alves Filho -- Flaviano Mello

-

Carlos Patrocínio

Ronan Tito -

~

Humberto Lucena

- Nelson Carneir:o - Mansueto de Lavor - Ruy Bacelar
-- Dario Pereira - Otiel Carneiro - Magno Bac~lar José Eduardo - Teotônio Vilela Filho - Levy Dias -Iram
Saraiva- Louriv:3.1 Baptista- Ney Maranhão- João França
- Affonso Camargo- José Paulo Bisol- Divi\Ido Suruagy
-Francisco Rollemberg- Wilson Martins ~Alfredo Cam~
pos- Nabor Júnior- Meira Filho- José Fogaça- Cid
Sabóia de Carvalho -

Coutinho Jorge -

Hydekel Freitas

--Mário Covas - Ronaldo Aragão - Mareio Lacerda Nelson Wedekin- José Richa- Júlio Campos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerimento lido será apreciado após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n" 319,
de 1991, de autoria do Senador EsperidiãO Amin, solici-

tando nos termos regimentais, a tranSCriÇão nos Anais
do Senado, da matéria publicada no jornal Folha de S.
Paulo, de 26 de maio último, sob o título "Moscou enviava

80% dos recursos do PCB".
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -,- PB. Pela ordem)- Sr. Presidente, estou encaminhando à Mesa requerimento de adiame_nto da _voJa.ção __ çl.o Requerimento n~ 319,
de 1991.
OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a Mesa
requerimento de autoria do Sr. Senador Humberto Lucena,
que será lido pelo Sr. 1' Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 383, DE 1991
Adiamento da votação para determinado dia.
Nos termos do art. 315, combinado com _a alínea "c"
do art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da
votação do Requerimento n" 319, de 1991, a firri de ser feita
na sessão de 29 de agosto de 1991.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Senador Humberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento. __
O Srs. Seriadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será oportunamente inCluída na Ordem do
-Dia.
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

Pasoa-se,
lido
no Expediente, para o substitutivo da Câmara aO Projeto
de Lei do Senado n' 82 de 1991.
Em votação.
à apreciação do Rcquerini6ilto no 382/91 de

urgênci~,
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento passa-se à apreciação do
Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de
Lei do Senado n~ 82, de 1991, que estabelece normas para
a realização das eleições municipais de 3 de outubro de
1992, e dá outras providência.

Solicito ao nobre Senador José Fogaça que profira o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, ao apresent~r o relatório e o parecer sobre o substitutivo da Câmara
dos Deputados, não posso deixar de, novamente, da mesma
forma como o fiz por _ocasião da votação, em primeiro turno,
nesta Casa, saudar a brilhante iniciativa do Senhor Mário
Covas, que é o grande responável por nós, no tempo correto,
no prazo devido, termos enterrado, sepultado definitivamente
qualquer proposta ou cogitação de prorrogação de mandatos.
A partir do momento em que essa lei foi votada no Senado, em nenhuma rádio, emissora de televisão ou jornal foram
destacadas manchetes ou notícias a respeito da suspeita da
possibilidade de uma prorrogação de mandatos. Foi um dique
à onda de mobilização que já começava a se fazer sentir nO
pafs, pricipalmente depois do triste- episódio da manifeStação
de alguns vereadores, seguramente não representativos da
sua grande maioria, que haviam, na galeria do Congresso
Nacional, pressionando os Parlamentares em prol da emenda
constitucional destinada a prorrogar mandatos, de autoria de
um deputado baiano, cujo nome não recordo mais.
Sr. Presidente, a Câmara realizou um trabalho exaustivo,
alentado, que, sem dúvida, revigorou o projeto. Mas foi preCiso, tambt!m, da parte das lideranças e dos representantes de
diversos partidos, uma operação de reestudo, de reexame,
para restabelecer os pontos que o Senado, por unanimidade,
havia aprovado; pontos esses que eram e que são, seguramente, de maior bom-senso, mais ajustados, com um texto
maís escdheito e com pi-oposições mais claras.
Refiro-me, Sr~ Presidente, Srs. Senadores, por exemplO,
ao prazo de filiação partidária. A Câmara dos Deputados
aprovou o prazo de um ano para a filiação partidária.
Sabe-se que a vida pública começa nos município, com
uma candidatura a vereador, ou mesmo com uma candidatura
às prefeituras municipais. Ora, exigir-se que um- candidato
a Senador, ou a Governador, ou mesmo um candidato à Presidência da República tenha um ano de filiação, pode até ser
raz<?~vel, mas não o é exigir-se o mesm~ no nível das prefeituras e ·das câmaras de vereadores, porque, muitas vez_es,
um cidadão que tem vida partidária, que não -tem militância
política resolve saír da sua atividade privada e entregar-se
à vid_a pública no próprio ano da eleição, motivado pelos
impulsos da propaganda política, da atividadc cívica que toma
conta das comunidades. Seria negar a esses cidadãos o início
da vida pública, ou uma decisão tomada há alguns meses,
cinco ou seis, ainda dentro do ano eleitoral.
De modo, Sr, Presidente, que o Senado Federal, através
da emenda, irá restabelecer o prazo de seis meses.
Por outro lado, mudança significativa, também, realizou
a Câmara dos De_p~tad?S _na q~~ostão_ relativa â propaganda
eleitoraL A câmara dos_ Deputados estendeu o tempo de horário gratuito na televisãO e no rádio Para 90- minutos ·e CriOu
uma série de mecanismo, de cálculos de tempo, para cada
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partido político, extremamente complicados e de difícil aplicação.
O Senado resolve voltar à simplicidade do texto original:
80 minutos, um prazo de 45 dias, com o cálculo baseado
na distribuição que os partidos têm no Congresso Nacíonal
e nas assembléias legislativas de cada estado.
_
Por outro lado, o Senado resolveu restabelecer, Sr. Presi'"
dente, Srs. Senadores, um princípio doUtrinário quê vige desde
que foi promulgada a atual Constituição, o pfinCípio segundo
o qual os partidos políticos devem ter a sua existência diferenciada, do seu funcionamento, para efeito da lei.
_ _
São duas situações distintas: a exi_stência do Partido se
dá através do seu registro em cartório e dos seus estatutos,
no Tribunal Superior Eleitoral, mas o f.unr;:ionamento Çlp_partido só se dá na medida em que ele cumpre a lei e tem representação parlamentar.
Com isso, não estamos limitando a ampla ação democrática dos partidos, não estamos limitando a· sua representação, até porque há representação parlamentar hoje no Brasil
- cerca de vinte partidos político - , o que, em termos de
democracia ocidental, já é um exagero -são raras as democracias no mundo ocidental que têm essa multiplicidade, essa
quase pulverização excessiva das representações partidária:,.
Mas, mesmo assim, estamos assegurando ao partido político que tem apenas um congressista, eleito em 3 de outubro
de 1990, o direito de gozar dos privilégios concedidos pela
lei no que se refere ao tempo gratuito na televisão.
Uma outra modificação impórtante·é a·que diz respeitO
a um artigo que foi acrescido pela Câmara, no seritido de
obrigar a Justiça Eleitoral, em um prazo de cento e cinqüeri.ta
dias antes da eleição, publicar o modelo da cédula eleit9ral.
Ora, esse artigo s:usCitavaâúvidas. Poderia suscitar a confusão de estabelecer a obrigatoriedade da publicação da cédula, já constando nela os nomes dos candidatos à eleição majoritária, o que, obviamente, cento e ciriqüenta dias antes, é
impossível de se fazer, uma vez que o prazo de registro se
encerra cem dias antes da eleição.
.
Estamos mantendo, Sr. Presidente, o domicílio eleitoral
de um ano, exigido por emenda do Senador Esperiâião Amin.
Estamos mantendo uma importante niddificação intrOdUzida
pela Câmara dos_Deputados no art. 54, que diz:
· ·
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Sr. presidente, Srs. Senadores, outra modificação que
foi mantida pelo Senado Federal é a_quela que se refere à
obrigatoriedade_ de os institutos --=a.e pesquisa registrarem na
Ju~tiça Eleitoral, num prazo de três dias-_antes_da divulgação,
todos os ele:D;lentos báscicoS de informação referentes ao métod.o_ e aç)_ procedimeri.to da pesquisa~ Eni outras paúlvras," as
iri.forma-ções que digain r~Speito à metodologia da pesquisa,
os dados operacionaiS da pesquisa devem s_er regiStrados três
dias-ahtes da divulgação, o que não significa o registro dos
resultados da pesquisa, que é muito diferente.
Além di!?SO ,_há Uma_ t;nodifiCação -oriUnda da Câmara dos
Deputados, também inl.Portante, q1-1e fOi mantida por esta
Casa. Resolvemos manter, Sr. Presidente, a modificação segundo a qual cada partido político poderá registrar-Candidatos
para a Câmara Municipal em número de até o dobro de cargos
a-serem preenchidos. Qual a diferença? No projeto original
do Senado Federal, de autoria do Senador Mário Covas, o
númeÍ"o de candidatos era até o triplo de cargos a serem preenchidos. Reduz-se para o dobro, permitindo que o triplo venha
a ocorrer ·no caso de coligação.
De modo que ficam, então, atendidos todos os interesses
e todas .as e~pectativas_ em torno dessa questão.
Dito isso, Sr. PreSidente, quero aqui, registrar os agradecimentos aos representantes de todos_ os Partidos Políticos,
que estiveram reunidos a tarde inteira' no gabinete da Liderança d<? PMDB, a todos os Senadores que prestaram _colaboraç_ã_o para q,ue eU: puçlesse chega~. airida hoje, a essa decisão.
· 'Ê müíto irilpottante ·qué· 6 Senado Federal vote, ainda
esta noite, a no'vil lei eleitoral PaTa aS eleições de 1992. .
O árt. 16 da nova Constituição determina que toda lei
qüe venha a alterar o pró"cesso eleitoral deve entrar em vigor
um ano antes. O processo eleitorial com~ça co:rn, o registro
dos candidatos, começa com o registro daqueles que vão disputar a eleição. E esse registro está previsto para 5 de julho.
Portanto, nós precisamos aprovar esta lei ainda dentro do
pra~p que .está sendo previsto na atuallegislação.

-0 Sr; Josapbat Marinho__: V. EX' pode me prestar uma
4_lfO[';D,ação?, ,
·
.. _.:
'
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Com muita honra, dou a palavra a V. Ex•.
"A transferência do domicilio eleitOral_ dos atuaís preO Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, hoje só tenho
feitos, vice-prefeitõs ê vereadores para outros municípios votado em regime de abstenção. Vou, entretanto, votar esse
não será deferida no curso de seus correntes mandatos, projeto louvado no parecer de V. Ex~. Por isso, gostaria de
ressalvada a hipótese de renúncia no prazo previsto no sà~e_r· se há algum dispositivo no projeto - ouvi, õntem~
art. 10 desta lei".
com~ntários na Câmátà' dos Deputados a essa respeito Ou seja, a modificação cria a incompatibilidade de candi- que periitite o canCelaniento ou' a sUspensãO- de programa
tatura de atuais prefeitos para- mandatoS que se inciêrri- ·em serii MOtiVação· dedarada.
I' de janeiro de 1993.
':.Q.SR. )ÓSÉ :F:QGAÇA -·O que há no Substitutivo é
a proibição_ d~ Gensura ou de suspensão ou de intervenção
Quanto à transformação de mesas receptoras em mesas
na programação ~oimal do horário gratuito.
apuradoras, houve um avanço da Câmà.ra dos Deputados.
O Senado Fedéral na reunião dos representantes partidáAquela Casa resolveu aplicar essa medida também as cidades
que tenham mais de 100 m_il eleitores, o que significa uma' rios, resolveu manter a proibição de a Justiça Eleitoral censurar ~s prog;ramas políticos, o que, aliás; nada mais é do que
ampliação do número-de municípios onde isso ocorrerá.
reproduzir o espírito da Constituição. Mas restaurou um texto
Cerca de noventa municípios brasileiros terão as suas
oljginal aqui votado, de autoria do Senador Amir Lando,
mesas receptoras encerrando as atividades _d~_xeçe_lKão de
votos às 17 horas e come_çarão---a-partit"-daí,---o-preencbimen-to - se_g_u!l_d.Q_Q-___qual t;abe à Justiça Eleitoral coibir os abusos, as
of~nsas, a~ inf~açpes,- as regras elementares do respeito e dos
dos boletins de umas devidamente rubricadosl. assinados e
bon_s c<?~tumes. nada além dissol o:q. seja, nada que possa
enviados para Justiça Eleitoral, de acordo com um conjunto
sequer chegar próximo áquilo que V. Ex~ ouvir falar ou teve
de regras muito bem compostas, muito bem arquitetadas por
informação,_ que .considero tenha sido uma informação improemendas oriundas da Câmara dos Deputados. Mantivemos
cedente.~
esta mudança.
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O Sr. Josaphat Marinho - Muito obrigado a V. Ex•
pela informação.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Este é o momento, Sr. Presidente, em que, com muita satisfação, estou aqui para dar
essas informações, para prestar esseS- escfarecimentos. Com
essa finalidade estou ocupando a tribuna neste momento. Mas
devo dizer que as emendas para aquelas partes do texto que
devam ser restauradas, segundo o entendimento unâmime
dos representantes partidário, foram apresentadas e dirigidas
à Mesa, de modo que só nos resta votar e marcar, excepcionalmente, um momento elevado desta Casa neste ano.
A iniciativa do Senador Mário Covas deve ser, mais uma
vez, registrada com toda a ênfase. O Senado avocou a si
a responsabilidade de impedir que se perpetrasse um atentado
ao sistema democrático inaugurado com a Constituição de
1988, que seria a prorrogação de mandatos de prefeitos e
vereadores. Essa prorrogação não irá acontecer e o Brasil,
com os seus 80 milhões de eleitores, era votar, no· dia 3 de
outubro de 1992, para e:Scolhar os seus 4.400 prefeitos e os
seus milhares de vereadores.
A democracia caminha a passos largos e sólidos no Brasil,
e o Senado Federal, neste momento, cumpre o seu dever
perante a ConstituiÇão e perante o País.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Conhecido,
portanto, o parecer do nobre Relator Senadot José Fogaça,
passa-se à "discussão do substitutivo da Câmara dos Deputados
em turno único.
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
---0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador.

Concedo

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
gostaria apenas de deixar registrada a posição do PDT.0--Senador Nelson Wedekin compareceu à reunião que
eu havia solicitado ao eminente Líder do PMDB que se realizasse exatamente para espancar as dúvida que, enventualmente, existissem, para que pudéssemos votar aqui.
De modo que não vou apresentar nenhum destaque, porque a posição do PDT, lá, foi vencida. Quero apenas, ao
me manifestar, que fique registrado aqui nos Anais do Senado,
esse ponto de vista do PDT, representado na pessoa do Senador Nelson Wedrekin. Em primeiro lugar, o PDT se manifesta
contra a supressão do §3' do art. 5• do Substitutivo da Câmara.
O projeto da Câmara facilita a vida e a organização dos Partidos Políticos. Hoje, o prazo para a mudança dos estatutos
partidários é de cento e oitenta dias. O projetO di Càmara
vai na linha da autonomia partidária, como reza a ConstituiÇão.
Esse é o primeiro ponto de discordância. O segundo ponto, também o PDT, se manifesta contra a supressão do §
2• do art. 27 do Substitutivo da Câmara.
Os Partidos devem ter autonomia para nomear fisCais
e delegados, sem necessidade· do visto do juiz eleitoral. Os
Partidos que abusarem ou fraudarem, devem sofrer sanções
legais. Nesse aspecto, também, a posição do Partido é contrária àquela que a maioria adotou na reunião.
Terceiro, o PDT vota a favor do texto da Câmara sobre
o horário eleitoral gratuito- art. 36 do Substitutivo da Câma-
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ra. Vota contra por consequinte, a que se volte ao texto do
Senado - art. 29 do projeto original do Senado.
O texto da Câmara dá mais tempo na televisão do que
o do Senado. O da Câmara prevê 90 minutOs dhlrios e o
do Senado apenas 80. Além disso, o texto da Câmara prevê
proporcionalidade, também, de vereadores na distribuição do
horário gratuito, que o projeto do Senado não faz.
Ora, se a eleição é em âmbito municipal, evidentemente,
que os vereadores teriam que ter uma participação maior.
Sr. Presidente, conforme afirmei interiormente, trata-se
apenas de um posicionamento, não criarei o menor embaraço.
Com _essas.restrições, pditantO, que ficarão registradas,
o PPT vai votar de acordO com o relatório que aCaba de
proferir o emimente Senador José Fogaça.·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
em.discussão.
O Sr. Amir Lando ..._Sr. Presidente, peço a palavra pa.ra
discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bénevides) - Concedo
a palavra, ao nobre Senador.
O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
gostaria apenas, com muita brevidade, de louvar esse trabalho
feito pelo Senado e, sobretudo, louvar a sensatez desta Casa
ao escoimar os excessos produzidos na Câmara dos Deputados. É essa a função revisora do Senado, que restabelece
o bom-senso e restaura a tranqüilidade do próximo pleito
em muitos aspectos, sobretudo, ao deixar ao Poder Judiciário
a possibilidade de conduzir o pleito eleitoral. Essa obrigação
fica clara no projeto porque agirá,_ também, de ofíCio, como
era o texto do Senado.
Sr. PreSidente, também concordo com as boas leis, com
aquel~s que efetivamente têm uma sedimentação, uma reflexão, um estudo e a concordância da maioria dos Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
em -discussão.
O Sr. Ney Maranhão- Sr.,Presidente, peç_o a palavra
para discutir.
-·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. NEY MARANHÃO (I>RN- PE. Para discutir.
Sem reviSão do orad_or.) - Sr. Presidente, Srs. Sen_adores,
e~__n_oxpe da Lideranç~ do GQ'{~mo, quero dizer que o PRN
vai acompanhar o relatório do ilustre Senador JoSé Fogaça.
Hoje discutimos exaustivamente alguns dos itens desse projeto da Lei Eleitoral que estabelece as normas para a realização das eleições municipais no dia 3 de outubro de 1992.
Sr. Presidente, congratulo-me com o Relator pela sua
sensibilidade e pelo seu conhecimento .. Esse__é _u_m trabalho
de muita competência e de grande responsabilidade, pois contribui para o aperfeiçoamento do regime. democrático._
Portanto, Sr. Presidente, a Liderança do Governo apóia
este relatório do ilustre Senador do Rio Gr_ande do Sul.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do
disposto no art. 287 do Regimento Interno:
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"Art. 287. O substitutivo da Câmara a projeto do
Senado será considerado série de emendas e votação,
separadamente, por artigos, parágrafos, incisos, alíneas
e itens, em correspondência aos_ do projeto emendado,
salvo aprovação do requerimerito pa~a votação em globo
ou por grupos de disposistivos, obedecido o disposto no
parágrafo único do artigo anterior."
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'-'
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 384, DE 1991

Nos termos do art. 287, in rme, do Regimento Interno
requeremos seja votado em globo o SuJ:Jstitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado n• 82, de 1991, que estabelece
normas para a realização das eleições municipais de 3 de outubro de 1992, e dá outras providências, ressalvados os destaques
encaminhados à Mesa.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. - Senadores
Humberto Lucena - Marco Maciel - Nelson Wedekin Fernando Henrique Cardoso.
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12 do Projeto de Lei do Senado n' 82, de 1991, em seu texto
original aprovado pelo Senado.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. - Senador José
Fogaça.
REQUERIMENTO N• 389, DE 1991
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeirO destaque para rejeição do art. 13 e parágrafo úniCo
do Substitutivo da -Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei
do Senado n<:> 82, de 1991, que estabelece normas para realizaM
ção das eleiç6es municipais de 3 de outubro de 1992, e dá
outras providências, a fim que prevaleça o art. 13 do texto
final do Senado.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. ,.-- Senador José
Fogaça.

REQUERIMENTO N• 390, DE 1991
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição § 6• do art. 16 do Substitutivo
da Câmara dos Deputados ao Projeto de lei do Senado n'
82, de 1991, que estabelece normas para a realização das
eleições municipais de 3 de outubro _de_ 1992, e dá outras
providências.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a .
Sala das Sessões, 29 çlejunho de 1991. -Senador José
· ·
··
·
mesa, requerimentos de destaque que serão lidos PelO Sr.= Fogaça.
1"' Secretário.
REQUERIMENTO N• 391, DE 1991
São lidos os seguintes:
Nos termos do art. 312; alínea c, do Regimento ID.terno,
requeiro destaque para rejeição do § 49 do art. 20 do SubstiREQUERIMENTO N• 385,DE 1991
tutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição do § 39 Jio art. _5<:> do Substi- n"' 82, de 1991, que estabelece normas para a realização das
tutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado eleições municipais de 3 de outubro de 1992, e dá outras
_
n9 82, de 1991, que estabelece normas para a realizaçãO das p-rovidências.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Senador José
eleições municipais de 3. de outubro de 1992, e dá outras
Fogaça.
providências.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Senador José
REQUERIMENTO N• 392, DE 1991
·
Fogaça.
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição do caput do art. 21 do SubstiREQUERIMENTO N• 386, DE 1991
tutiVO âa Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, n 9 82, de 1991, que estabelece normas para realização das
requeiro destaqve para rejeição do caput do art. 10 do Substi- eleições munlcipaís- de 3 de outubro de 1992, e dá outras
tutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado providências, a fini de que prevaleça o caput do art. 21 do
n9 82, de 1991, que estabelece normas_ para realização da_s texto final do Senado.
eleições municipais de 3 de outubro de.1992, e d;ioutras
Sala das Sessões, 29-de junlio de 1991.- Senador José
providências, a flm de que prelaveça o art. 10 (caput) texto Fogaça.
final do Senado.
__
_ __
. _-·-.~
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. - Senador José
REQUERIMENTO-N• 393, DE 1991
Fogaça.
Nos termos do art. 312, alíneac, do Regimento Interno,
requeiró destaque para rejeição do § 19 do art. 21 do Subst!·.
REQUERIMENTO N• 387, DE 1991
tutivo ·da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado
Nos termos do art. 312, alíneac,do Regimento Interno, n<> 82, de 1991, que estabelece normas para a realização das
requeiro destaque para rejeição§ 1!' e 29 do art. 11 do Substi- eleições municipaiS de 3 de outubro de 1992, e dá outras
tutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado
providências.
n"' 82, de 1991, que estabelece normas para realização das ·
Sala das Sessções, 29 de junho de 1991. -Senador José
eleições municipais de 3 de outubro de 1992, e dá outras
Fogaça.
providências, a fim de que prevaleça§ 1• do art. 11 do texto
final do Senado.
.
. -· ·- -·REQUERIMENTO N• 394, DE 1991
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Senador José
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
Fogaça.
requeiro destaque para rejeição do art. 22 do substitutivo
REQUERIMENTO N• 388, DE 1991
da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n"'
. Nos termos do art. 312, alínea c,do Regimento Interno, 82, de 1991, que estabelece normas para realização das eleirequeiro destaque para aprovação do parágrafo único do art. ções municipais de 3 de outubro de 1992, e dá outras providên-
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cias, a fim de que prevaleça o § 1" do art. 21 do texto final
do Senado.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991.- Senador José
·
Fogaça.
REQUERIMENTO N• 395, DE 1991

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição- da expressã-o "ou candidato
registrado", constante do § 4\' do art. 26 do substitutivo da
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nõ> 82,

de 1991, que estabelece normas para a realização das eleições
muniCipais de 3 de outubro de 1992, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -'- Senador José
Fogaça.
REQUERIMENTO N• 396, DE 1991

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição do § 2" do art. 27 do substitutivo da Câmara dos "Deputados ao Projeto de Lei do Senado
n" 82, de 1991, que estabelece normas para a realização das
eleições municipais de 3 de outubro de 1992, e dá outras
providências.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Senador José
Fogaça.
REQUERIMENTO N• 397, DE 1991
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição dos §§ 2"', 3"' e 4o do art.
28 do substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de
Lei do Senado no:> 82, de 1991, que estabelece_ normas para
a realização das eleições municipais de 3 de outubro de 1992,
e dá outras providências.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Senador José
Fogaça.
REQUERIMENTO N• 398, DE 1991
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para a rejeição a expressão ''a-uma-diStância
nunca superior a- uin metro do posicion-ainento· dos fiscais
e delegados dos partidos e coligações", constaifte do § 29
do art. 29 do substitutivo· da Câmara dos Deputados ao -PrOjeto
de Lei do Senado n9 82, de 1991, que estabelece normas para
realização -d~:; deicõcs municipais de 3 de outubro de 1992,
e dá outras prOvidências, a fim de que prevaleça do texto
firial do Senado.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Senador José
Fogaça.
REQUERIMENTO Ni 399, DE 1991
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição do art. 30 substitutivo da
Câlnara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n"' 82,
de 1991, que estabelece normas para a realização das eleições
municipais de 3 de outubro de 1992, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Senador José
Fogaça.
REQUERIMENTO N• 400, DE 1991
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição do art. 31 do substitutivo
da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n9
82, de 1991, que estabelece normas para realização das eleições municipais de 3 de outubro de 1992, e dá outras providências, a flm de que prevaleça o art. 25 do texto final do Senado.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Senador José
Fogaça.
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REQUERIMENTO N• 401, DE 1991
Nos termos do art. 312; alínea c, do Regimento- Interno,
requeiro destaque para rejeiçãO -do art. 36 do substitutivo
da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n"'
82, de 1991, que estabelece normas para realização das eleições municipais de 3 de outubro de 1992, e dá outras providências, a fim de que prevaleça o art. 29 do texto final do Senado.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. - Senador José
·
Fogaça.
REQUERIMENTO N• 402, DE 1991

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição art. 37 do substitutivo da
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado no 82,
de 1991, que estabelece normas para realização das eleições
muniCipais de 3 de Outubro de 1992, e dá outras providências,
a fim de que prevaleça o art. 30 do texto fiiúll do Senado.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991.- Senador José
Fogaça.
REQUERIMENTO 11!' .403, DE 1991
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição da expressão "sua retirada
do ar ou sua suspensão temporária ou definitiVa", constante
do art. 40 do substitutivo da Câmãra dos Deputados ao Projeto
de Lei do Senado n9 82, de 1991, que estabelece normas para
a realização das eleições municipais de 3 de outubro de 1992,
e dá outras providências.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. - Senador José
Fogaça.
REQUERIMENTO N• 404, DE 1991
Nos termos do art. 312, alíneã. C~ do RegirllentO Ifitúno.
reqüeiró destaque para aprovação do§ S~'do art. 32 do Projeto
de Lei do Senado n"' 82, de 1991, para que-conste como parágrafo único do art. 40 do substitutivo da Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Senador José
Fogaça.
REQUERIMENTO N• 405, DE 1991

Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição do § 29 do art. 41 do substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado
n9 82. de 1991, que estabelece normas para a realização das
eleições municipais de 3 de outubro de 1992, e dá outras
providências.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Senador José
Fogaça.
REQUERIMENTO N• 406, DE 1991
-Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição do art. 43 do substitutivo
da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n9
82, de 1991, que estabelece normas para realização das eleições municipais de 3 de outubro de 1992, e dá outras providências, a fim de que prevaleça o art. 33 do texto final do Senado.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Senador José
Fogaça.
REQUERIMENTO N• 407, DE 1991
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição do § 49 do art. 48 do substi- __ _
tutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado
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n 9 82, de 1991, que estabelece normas para a realização das
eleições municipais de 3 de outubro de 1992, e dá outras
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esse fim pela Comissão Exec_utiva Regional ou Comissão Regional Provisória, sendo essa atribuição conferida, onde houprovidências.
·
·
··
ver, â Comissão Provisõria de que trata o § 19 do art. 59
Sala das Sessões, 29 de junho de 1991. -Senador José da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 e alterações posteriores.
Fogaça.
§ 2~> Nos municípios, a que se refere o parágrafo anterior, as atribuições prevístas nesta lei para as Com-issões ExecuO SR. PRESIDEN'I'E (Mauro Benevides)- Os requeritivas Municipais serão exercidas pelas ComissõeS Municipais
mentos lidos serão apreciados oportunamente.
Provisóiiã.S.
Passa-se à votação em globo dos substit_utivos da Câmara,
§ 39 Os diretórios nacionais dos partidos políticos poderessalvados os destaques.
.
_ .
_
_. __
iãO reforinar seus estatutos desde que façam publicar na imOs Srs. Senadores que os apro.vam qç.eiram permãnecer
prensa oficial as modificações propostas com antecedência
sentados . .(Pausa.)
míni'ma de 30 (trinta) dias da _reunião c9_nvocada para tal
Aprovados.
fim.
É o seguinte substitutivo ápróVatl?:
Ar!. .6• É facultado aos partido& políticos celebrar coligações para o r~gistro ~e candidatos à eleição majoritária,
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO pROJETO DE LEI
à eleição proporcional ou a ambas.
DO SENADO N• 82, DE 1991
§ I• É vedado ao partido político celebrar coligações
(N• 1.050/91, naquela Casa)
diferentes para a eleição majoritária e pafa eleição proporEstabelece normas para a realização das eleições muni- cional. .
.
cipais de 3 de outubrO de 1992, e ~á OUtras providêricias:
§ 2• A coligação terá denominação própria, que poderá
ser a junção de: todas as siglas dos partidos que a integni.m,
O Congresso NacióQ.ai d.eF.re:t:;t:. : . ,
sendo a _ela assegurados os direitos conferidos aos partidos
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
políticos no que se refere ao processo ·eleitoral.
Art. 19 As eleições 'Pa'rà ·prefeitOs, YiCe-prefeitos 'e ·ve§ 3~> Cada partido deverá ·usar sua própria legenda, sob
readores serão realizadas, simultaneamente, em todo o País, a denominação de coligação.
· § 4'~ Nos municípios com mais de um milhão de habitanno dia 3 de outubro de 1992.
§ 19 Na mesma data serão realizadas eleições para pre- tes, a proposta de coligação deverá ser encaminhada pela
COmisSão Executiva Rçgional, pela Comissão Regional Provifeitos, vice-prefeitos, e vereadqres nos municípioS que venham
·
a ser criados até 1'~ de maio cJe. 19922
'.
_ .-· sória ou na. fo.rma do estatuto_ partidário. § 2~' Serão cohsiderados eleitos o prefeito e o vice:-preArt. 7• As coligações dependerão de proposta da Cofeitó Caril ele registrado que obtiverem rb.ãioria de votos_.
miSSão ExeCUtiva Municipal oU de trinta porcento dos conven~
Art. 2~' Nos municípios com mais de duzentos mil eleitO- clonais, e de aprovação pela maioria absoluta dos membros
res serão corisiderâdos' el~itós' 6 prefeito e o' vice-ptefeíto Com da ConVenção Municipal.
ele registrado que obtiv~rem maioria_ ~Qspiuta de votos, _nao
Art:. 89 Na formação de coligações serão observadas as
computados os em branco e os nulos.
seg~intes normas:
§ 1~' Se nenhum candidato alcançar maioria a}Jsoluta
I - na chapa da coligação poderão ser inscritos cartdi~
na primeira votação, far-se-á novã eleição Tio dia 15. de no:vem- datas filiados a quaisquer partidos políticos dela integrantes;
bro de 1992, concórferidO os dois candidatos mais VotáQ.os
II- o 'pedido de registro ·dos candidatos será subscrito
e considÚando-se eleito' <;lq~e;l~ que obth:er a maioíia: Ços. pelos Presidentes dos partídos·coligados ou por seus delegavotos, não computados os em branco e -ç~ nulos.
~ . ,.
dos, ou pela maioria dos membros das re_spectivas ComiSsões
§ 2~ Se, antes de ·rea_li_zado o segundo turno, ocorrer· Executivas MunicipaiS;
o
- • •
- morte, desistência oU impedimento legal de candidato a prefei~
III -'-'_a coligaç.ão será representada perante a Justiça Eleito, convocar-se-á, dentre os remanesce:ó.teS 1 o ·cte maior vota- toral por delegados indicados pelos partidos que a compõe.
ção.
·
··
·
Art. 9~> As conVenções destinadas a deliberar sobre coli§ 39 Se remanescer em segundo lugar mais de um candigações
e escolha de candidatos serão convocadas na_ forma
dato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.
Art. 3" A posse do prefeito, vice-prefeito e vereàdores, do estatuto de cada partido político ou, se este for omisso
eleitos nos termos desta lei, dar-se-á dià 1~> de janeiro de na formá dó art. 34 da Lei'n' 5.682, 'de 30 de julho de 1971,
1993.
.
.
'
. para se realizarem até 24 de junho de 1992, e o requerimento
· Art. 49 NaS eleiçOe~ referidas nos a~gos ariieriÓr~e~ Será de registro dos candidatos- deverá ser apresentado ao Cartório-,
aplicada a Legislação Ele.itoral vigente, ressalvadas as regras Eleitoral até às dezoito horas do dia 5 de julho de 1992.
§ 19 Para os efeitOs do a:rt. 16" da Constituição Federal,
especiais estabelecidas nesta lei e o disposto no_ art. 17, §
19 da Constituição Fé<;leral, assegurando-s_e autonomia aos par- considera-se como termo inicial do processo eleitoral, nas
tidos políticos.
eleições de que trata esta lei, a data estabelecida neste artigo
.
Art. 5'~ Somente poderão registrar candidatos ou parti- para o pedido de registro dos candidatos.
§ 2'~ A Convenção Municipal será constituída na forma
cipar de coligaçõeS; coln Vista_s_ às eleições previstas nesta lei,
os partidos políticos que tenham os estatutos e o Ditetório do estatuto de. qad!l partido político ou; Se este for omisso,
Nacional devidamente registrados no Tribunal Superior Elei- na seguinte forma: · · ·
·· ·
toral até o dia 5 de julho de 1992.
~I- nos_ municípios com.' até um milhão_- de habitantes,
·
· ·
§ 1'~ Nos municípios em que náo houver DiretóriO Mu- onde haja diretório:
nicipal organizado~ a Convenção Municipal destinada a delibea) os membros doDiretóriO Municipal;
b) os vereadores, deputados e senadores com domicílio
rar sobre coligações e escolha de candidatos será orgailizada
e dirigida por ComisSão Municipal Provisória designada para eleitoral no município;
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c) os delegadÕs à Convenção Regional;
II- nos municípios com mais de wn milhão de habitantes, onde haja diretório:
a) os vereadores, deputados e senadores com domicílio
eleitoral no município;
b) os delegados à Convenção Regional dos diretórios de
unidades adminis!rativas ou zonas eleitorais equiparadas a
municípios.
_§ 39 Nos municípios em que nãó hifa :Dlfet6rio, participarao das.Convenç6es o~ membros a que se refere o parágrafo
anterior, ol;:Jservado_ o seguinte:
I - nos municípios com- até um milhão de habitantes,
os membros do Diretório Municipal serão substituídos pelos
membros da Comissão Municipal Provisórià;
II- nos municípios com mais de um milhão de habitant~s, as un~dade~ admini_strativas ou zonas eleitorais. que não
tiverem .d1retóno organiZado ser:ão representadas pelo PresiR
dente da Comissão Provisória respectiva, salvo diversa determinação estatutária.
§ 4<:> Nos municípios com-mais de um -milhãO de habitantes, a Convenção -Municipal será convocid"ã- pela Comissao
Executiva Regional, pela Comissão Regional" Provisória ou
na forma· do estatuto partidário:
_
Art. 10. O. prazo de domicí1ío eleitOral ·e de filiação
partidária dos candidatos às eleições previstas nesta lei é de
um ano antes do pleito.
§ 1' Considera-se deferida a filiação partidária com o
atendimento-das regras estatutárias do partido respectivo, cabendo ao órgão da Justiça Eleitoral proceder às devidas anotaR
ções, ressalvados os direitos de recur~o,.
__
,
§ 29 No caso dos municípios c.riadps .até maio de 1992,
o. domicílio eleHoral será GOmprovado pela inscrição nas seções
eleitorais que funcionem dentro dos limites tetrifutiais do novo
município.
Art. 11. Cada partido político poderá regiStrai.- candiR
datos_ para a câmara Mu~icipal em número de até o dobro
de cargos a serem preenchidos.
§ 1' No caso de coligação de até 2 (dois) partidos, o
número de candidatos registrados -corresponderá aO triplo dos
lugares !l preencher.
.,
,.
§ 2' Se a. coligação for de 3 (três) ou maispartidos,
poderão ser registrados até o triplo e mais cinqüenta por cento_
desse triplo.
§ 39 -A Convenção do partido político poderá fixar, dentro dos limites previstos neste artigo, quantos candidatos deseja registrar, antes da votação de su~_re~aç~o de _canqi!=f~~o_s.
Art. 12. Os partidos Políticos que optarem pela realização de eleições prévias, procederão de. acordo_com o que
prescrevem seus estatutos, observados os prazos estabelecidos .
no_ art. 9"' desta lei.
Art. 1.3. Para o município cuja Lei Orgânica seja omissa, caberá ao Tribunal Regional Eleitoral declarar, até o dia
10 de junho de 1992, o número de vereadores a serem eleitos,
observado o disposto no incisO IV do art. 29 da ConstituiÇão.
Parágrafo único. Na declaraçã9 do Tribunal Regional
Eleitoral, serão considerados dados populacionais atualizados
em 15 de maio de 1992 pela Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística- IBGE.
.
.
.
Art. 14. A inscrição de candidato âs eleições majoritárias e de chapa às eleições proporcionais, para decisão da
convenção, salvo diversa determinação estatu_tária, poderá ser
feita pela Comissão Executiva Municipal, pela Comissão Mu-
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nicipal Provisória ou cada grupo de dez por cento dos convencionais.
§ 1<:> A inscrição a que se refere este_ artigo será feita
na S~cretaria da Comissão Executiva Municipal até quarenta
e Oito horas do início da convenção.
§ 29 Serão votadas em escrutínios diferentes as chapas
de candidatos âs eleições majoritárias e propOrcionais.
§ 3<:>_ Nenhum convencional poderá subscrever mais de
uma chapa e nenhum candidato poderá concorrer ao mesmo
cargo em chapas diferentes, ficando anuladas as assinaturas
e inscrições de candidaturas em dobro.
__
§ 4<:> Todas as chapas que obtiverem, no míninió~ vinte
por cento dos votos dos convencionaís participarão, ·prOporcionalmente, obedecida a ordem de votação, da lista de candidatos do partido âs eleições para a Câmara Municipal.
--- Art. 15. Os Presidentes dos D1i"6tórios Municíiiais ou
das Comissões MunicipaiS ProviSóriaS- solicitarão à Justiça
Eleitoral o registrO dos candidatos escolhidos na Convenção.
, § ,1"' No caso de coligação, o pedido de registro obedecerá o disposto no inciso II do art. 89 desta lei.
§ 2~ Na hipótese de os partidos ou coligações não requererem os registras dos seus candidatos, estes pOderão pedir
-o registro à Justiça Eleitoral nas quarenta e oito horas seguintes
ao encerramento do prazo previsto no art. 9? desta lei.
§ 39 A hipótese prevista n01Jarágrafo anterior aplica-se
também ao candidato escolhido em eleições prévias, se estas
se realizarem em conformidade com o que determina o estatuto partidário.
__
· · § 4• A declaraÇão de l;>éris a ·que se refere Q art. 94,
§ 1', VI, da Lei n' 4.737, de 1~ de ju)ho de 1965, será obrigatória e gratuitamente registrâda no CartóriO de Títulos e Dbcuw
mentes.
··
·
Art. 16. É facultado ao partido ou coligação, substituir
o_nome do candidato que venha a ser éonsiderado inelegível,
OÍJ que renunciar ou falecer após o termo final do prazo de
registro.
§ 1<:> A escolha do substituto far-se-á pela maioria absoluta dos membros da -Comissão Executiva Municipal, ou da
Ço:nii~sã_o Provisória do partido, _ou na forma d<=! _estatu_t<? do
partido a que pertencer o substituído_ e o_ registro_ deverá ser
requerido imediatamente, não podendo ultrapassar, em qualquer hipótese, o prazo .de dez diaS,' contados da ocorrência
·
·
·
do fato que deu origem a substituíçãó." · ·
§ 2<:> Nas eleiÇõis proporcioriais, a sU:bstituíção Só-se efew
tivará se o novo pedido, com a observância de todas as formalidades exigidas para o registro, for apresentado até sessenta
dias antes do pleito.
·
§ 3<:> Se a hipótese de morte ou renúncia ocorrer no
segundo turno eleitoral, aplicaRse o disposto no § 29 do art.
29 desta lei.
§ 4<:> Tratando-s-e de eleições majoritárias; se o candidato for de coligação, a substituição deverá ser feita pelo
partido a que pertencer o substituído ou, se este não o fizer,
por qualquer dos partidos dela integrantes_.
§ 5~' Se a hipótese prevista no parágrafo anterior ocorrer
com o candidato a vice-prefeito, aplica-se o disposto no §
}9 !ieste artigo, devendo a substituição ser registrada, no máx_i~
mo, até quarenta e oito horas antes do pleito.
§ 69 QU;ando o candidato não puder ser registrado em_
deCorrência de vícioS na realização da convenção partidária,
caberá aos órgãos competentes a indiCação de novos candiR
datos, facultada a repetição dos nomes daqueles que tenham
sido, por este motivo, prejudicados.
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Art. 17. Com a antecedência mínima de oito dias, o
partido comunicará ao Juiz Eleitoral o dia, lugar e hora em
que se realizará a convenção, sendo obrigatória a presença
do observador da Justiça Eleitoral, se o Presidente da Cernis~

são Executiva Municipal ou grupo de dez por cento dos convencionais a solicitar.
Art. 18. Se a Convenção Partidária Muniçi.pªl se opuser, a deliberação sobre coligações, as diretrizeS legitinlatnente
estabelecidas pelos órgãos ~uperiores do partido, estes poderão, nos termos do respectivo estatuto, anular tais decisões
e os atas delas decorrentes.
Parágrafo único. Da _deçisão da COmiss-ão EXeCUtiva
Regiorial, que será tomada por maioria absoluta cte votos,
cabe recurso sem efeito_ suspensiVo.
Art. 19. AJustiça Eleitoral regulará a identificação dÓs
partidos e seus candidatos.
§ 1Ç> Aos partidos fica assegurado o direito de mailt_er
os núm~~ros atribuídos a _su.a legenda na eleição a:nterTor-~e
ao candidato, nessa hipótese, o direito de manter o número
que lhe foi atríbuído na eleição anterior para o mesmo cargo.
§ 2~' Os candidatos de coligações, para as eleições majoritáriaS; serão registrados com o número da_ Legc;: •..ia de -se_u
partido; para as eleiçõeS proporciortaiÇserão:-inscritõs, cOm
o número da série do respectivo partido.
__ _
Art. 20. As cédulas oficiaJs para as eleiçõe-; regulamentadas por esta lei serão confeccionadas segundo_nodelv aprovado pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá, -com -exclusividade, para distribuição às mesas receptoras. A.. impressão
será feita em· papel branco e opaco~ com tipos ltnifórriles de
letras e números que perrriitam ao eleitor sem po5s~hilidade
da leitura de nomes, identificar e assinalar os candidatos d~
sua preferência.
§ 1"' Os candidatos para as eleições majoritárias, identificados por nomes e números, deverão figurar na ordem determinada por sorteio.
§ 2' Para as eleições realizadas pelo sistema ~propor
cional, a cédula terá espaço para que o eleitor escreva o:nome
ou- o número do candidato ou assi.nal~ a legenda do partido
de sua preferéncia.
- -·--- ·
§ 3"' Além das caractedsticas previstas neste artigo~ o
Tribunal Superior Eleitoral poderá estab~lecer outras no interesse de tornar fácil a manifestação da preferência do eleitor,
bem como definir os critérios para a identificação dos pilrtidos
ou coligações através de Símbolos.
__
§ 4' A Justiça Eleitoral divulgará até 150(centoe-cTnqüenta) dias antes da realização do primeiro turrio" o modelo
de cédula a ser utilizado nas eleições.
§ 5' Nas eleições em segundo turno aplica-se o disposto
no § 1' deste artigo.
~
-' ~ ~
Art. 21. O candidato, no pedido de registro, iridícará
até três opções de nome, que poderão ser o prenome, cognome, nome abreviado, apelido-ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor, não seja ridículo ou irreve·
rente.
§ P De toda publicação oficial iinpressa.que vise 6rientar o processo eleitoral constará, obrigatoriamente e para cada
candidato, tanto o número quanto a totalidade das opções
de nomes deferidas para seu registro, iniciaitdO-Se pela primeira opção escolhida pelo candidato no m()mento do pedido
de registro ou por aquela que ele venha a requerer- cciino
sua segunda opção para o caso de indefeiiine-itfu do primeiro
pleito.
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§ 2~ Para efeito de registro, bem comQ para apuração
e contagem de votos, no caso de dúvida quaitto à identificação
da vontade do eleitor, serão válidos e consignados os nomes,
prenomes, cognomes ou apelidos de candidatos registrados
em eleições imediatamente anteriores.
· o§--=-3~ Na apuração e contagem dos votos, havendo dúvida na identificação da vontade do eleitor _em virtude da_coincidência de nomes entre dois ou mais candidatos, os votos ser.ão·
atribuídos àqueles que concorreram em eleições imediatamente a!J.teriorcs para os mesmos cargos, ou àqueles que exercem
ou exerceram mandato eletivo nos últimos cinco anos.
-·· § 4 9 No boletim eleitoral de apuração e no mapa de
vótação obrigatoriamente constarão o número, nome e· partido
do candidato.
§ 59 Para fins de apuração·, prevalecerá o nome do candidato, mesmo que o núm"ero inDicadO pelo eleitor seja discordante.
§ 6Ç> Aos candidatos à eleição majoritária também é facultado requerer à Justiça Eleitoral, no ato do registrO da
candidatura, a impressão na cédula do seu nome completo,
abreviado __ o_u_ de seu apelido ou ainda do nome pelo qual
e mais conh<e-ddo, desde que não se estabeleça dúvida quanto
à sua identidade, não atente contra o pudor, não seja ridículo
ou irreverente.
Art. 22. É obrigatória a apresentação de cédula de
identidade ou de outro documento hábjl à id~ntificação do
eleitor, no ato de votação perante a mesa receptora juntamente com o titulo eleitoral.
Art. 23~ Se o -elevado número de partidos e candidatos
às eleições proporcionais tornar inviável serem_ afixadas suas
relações rle~tro da cabine indevassável, a afixação deVerá ser
eretuada em local visível no recinto da Seção Eleitoril.
·Art. 24. Nas capitais e nos munjçípios com mais ·de
cem mil eleítbfes, as mesas receptoras serão também mesa.s
apurâdoras.
§ J9 O JuiZ Eleitoral escolherá os mesários considerando também o nível de instrução, não poctelldo nomear pafa
mesa receptora aqueles que· tenham entre si afinidade por
local específico de trabalho, em empresa pública ou privada,
o-u parentesco até o 3Ç> grau.
~ z_~ As mesas receptoras, uma vez concluída a recepção
dos votós e elaborada a ata Ç.a eleição, tranSforni.ar-se-ão em
mesas apuradoras para procederem, imediatamente e nomesmo local, à apuração dos votos da Seção Eleitoral de sua
~spriilsibilldade e confeCÇão do reSpectivo boletim de uma
e redã.ção da ata de apuração.
§ 3Ç> Encerrada a recepção dos votos, a mesa apuradora
iilVentanaraas·-cedulas não utilizadas, inutilizando~as imediata
e obrigatoriamente antes da abertura da u111a para a -coritagem
dos votos. O resultado deste inventário, assim como o número
de cédulas recebidas para utilização na seçãO, constarão, iridispensavelmente, da ata da eleição.
§ 4~ Concluída a apuração e preenchido o corresponderite boletim de Urna com os resultados apurados, as cédulas
eleitorais serão, à vista de to-dos os membros .Oa mesa, delegados e fiScais de partidos, advogados e candidatos presentes
ao ato, recolocadas na urna que, devidamente lacrada e rubricada será conduzida ao local determinado pela Justiça Eleitoral.
§ 5"' O Boletim de Urna, com os resultados apurados,
será sempre assinado pelos membros da mesa e fiscais· dos
partidos presentes ao ato. A última via do boletim deverá
ser entregue, imediatamente depois de elaborado, ao repre-

·ª
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sentante do comitê interpartidário constituído na forma que
o Tribunal Superior Eleitoral determinar, sendo as demais
vias, também lacradas e rubricadas, em envelope apropriado,
recolhidas ao mesmo destino da urna, na maneira do parágrafo
anterior.
§ 69 O representante do comitê interpartidario, a que
se refere o parágrafo anterior fará distribuir com os fiscais
dos partidos, presentes a apuração, cópias reprogiáficas do
boletim de urna, para o que a Justiça Eleitoral requisitará
junto a quaisquer órgãos públicos os riü::iós necessários ao
cumprimento do disposto neste parágrafo.
§ 79 Da ata da apuração constará, além da assinatura,
a identificação completa do representante do comitê interpartidário que receber a cópia do boletim referida no parágrafo
anterior.
§ 89 O Tribunal Superior Eieitoiál~-atfàVéS dà- reSOluçãO
específicã., definirá O modelo e imprimirá as atas da eleição
e apuração referidas das quais constarão, necesSariafllente,
espaços próprios para re-gistro dos incidentes, impugnaÇões,
protestos e reclamações feitas pelos membros da mesa, candidatos, delegados, fiscais e advogados de partidos.
§ 9" Aplicam-se às mesas receptoras dos municípios referidas neste artigo; as normas cbnstantes dó Código Eleitoral
(Lei n' 4.737, de 25 de julho de 1965), no que não contrariem
esta lei.
-- Art. 25. Da nomeaçãõ da mesa ieceptora, turma ou
juntas apuradoras, escrutinadores ou auxiliares, qualquer partido poderá oferecer impugnação motiVada ao Juiz Eleitoral
no prazo de dez dias, a contar da divulgação, devendo a decisão ser proferida em três dias.
Parágrafo úníco. Da decisão do Juiz Eleitoral caberá
recurso ao Tribunal Regional, interposto dentro de três dias,
devendo dentro de_ igual prazo, ser resolviao.
Art. 26. O Juiz Eleitoral, no prazo de trinta e seis horas
após a realização das eleições, dará conhecimento, na sede
da zona eleitoral ou no local onde esteja a mesma funcionando,
do_s resultados de cada _boletim de urna e da totalização dos
votos por município. Dentro das qua-renta e oito horas seguintes, os partidos políticos e candidatos poderão requerer, fundaR
mentadamente, a recontagem de votos de uma deter~nada
seção.
§ lo Sendo o pedido formulado conjuntamente pela
maioria dos Partídos participantes do pleito, considerados individualmente, quer sejam·coligad0s ou não, o deferimento
será automático e a recontagem pel& Junta- Apuradora se efetivará no prazo máxinlo de quarenta e oito horas.
§ 29 Ficará também assegurada a recontagem-dos votos,
na forma do parágrafo anterior, qcando, na fundamentação
do recurso, ficar evidenciada a atribuiç~o de votos a candidatos
inexistentes, o-não feCliamento da contabilidade da urna, bem
como a apresentação de totais de votos nulos, brancos ou
mesmo proporcionais destoantes da média geral verificada
nas demais Seções do mesmo muniCípio ou zOna eleitoral.
§ 39 Nos casos não enquadrados nos parágrafos anteriores, caberá ã Junta Apuradora, pela maioria dos votos, decidir
sobre o recurso.
§ 49 Ao advogado, devidamente constituído por Partido
Político, Coligação ou candidato registrado é assegurado o
desempenho de suas atividades profissionais juntó aos-Juíze_s
Eleitorais e às Mesas Recepto-ras e Apuradoras de votos, nos
termos da Lei n• 4.215/63.
Art. 27, É livre a escolha dos fiscais e delegados pelos
Partidos ou Coligações, sendo defeso ao Juiz Eleitoral a noR
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meação de qualciuer deles para compor Mesa Receptora ou
Junta Apuradora de votos.
§ J9 O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar ma"iS-de uma seção eleitoral no mesmo local de votação, inclusive
_-se for eleitor- de outra zona eleitoral, porém seu voto somente
será admitido na seção de sua ínscriÇão.
_ § 2o As credenciais dos fiscais e delegados serão expedidas exclusivamente pelos Partidos ou Coligações e não precisarão ser visadas pelo Juiz Eleitoral.
- Art. 28. Os Boletins de Urnã, cujos modelos serão elaborados pelos Tribunais Regionais deverão conter os números
impressos dos candidatos concorrentes, ouvidos os Partidos
Políticos na apresentação sugestões ou "impugnações para decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1~ A transcrição dos resultados apurados n9 Boletim
deverá ser feita na presen1;a dos fiscais dos Partidos e Coligaçôes, os quais, ao final de seu preenchimento receberão imediatamente exemplar idêntico ao expedido pela Junttt Eleitoral.
§ 2' É vedado ao Juiz Presidente da Junta apuradora
rasurar o Boletim de Urna.
§ 39 O disposto no parágrafo anterior se aplica desde
o período da apuração até o âmbi-4;o da COmissão totalizadora
de apuração dos votos, que desconsiderará os borrões elaborados pelos Juízes Presidentes das Juntas apuradoras e suas
rubricas nos Mapas de votação.
§ 4"' Constatado erro no preenchimento dos borrões ou
do Boletim, o Juiz promoverá a elaboração de um novo, que
expresse a realidade, sem rasurar ou destruir o original preenchido pela Mesa apuradora, que deverá ser juntamente com
este arquivado.
Art. 29~ Até sessenta cliasantes da eleição, o Presidente
da Junta Eleitoral comunicará ao Presidente do Tribunal Regional os nomes dos escrutinadores e auxiliares que houver
nomeado, podendo qualquer Partido oferecer impugnação
motivada no prazo de dez dias da ciência ao Partido Político
ou comunicação protocolar ao seu Presidente.
§ 1" O Juiz Eleitoral ao nomear escrutinadores e auxiliares de cada Turma ou Junta Apuradora, obedecerá o disposto no parágrafo 1' do art. 24 desta lei.
§ 29 As Mesas apuradoras serão instaladas a uma distância nunca superior a um metro do posiCionamento dos fiscaiS
e delegados dos Partidos e Coligações, de forma que possibilitem uma total visualização dos trabalhos dos escrutinadores ..
Art. 30.' O Presidente de Junta Apuradora que deixar
de receber ou mencionar nas Atas de Apuração, protestos
Ou recursos devidamente forrnu1ados ou, ainda, que impedir
o·exercício de fiscalização pelos Partidos pu Coligações, deverá
ser Imediatamente afaStado pelo Corregedor Regional Eleitoral, além de responder pelos crimes previstos no Código Eleitoral.
Art. 31. São vedado~ e considerados nulos de pleno
direito, não gerando obrigações de espécie alguma para a
pessoa Jurídica interessada e nenhum direito p:tra o beneficiário, os 2tos que, no período compreendido entre_o primeiro
dia do quarto mês anterior às eleições de que trata esta lei
e o término do manGato do prefeito do-manicípío importarem
em nomear, admitir, contrata-r, ou exon:!rar, c!_e ofício, denriR
tir, dispensar, transferir, designar, readaptar ou suprimir vantagens, de qualquer espécie, je servidcr público, estatutário
QU_ não, da administr:ação pública centralizada ou descentralizada, de âmbitc estadual ou municipal, ficando igualmente
vedada a realizaçJo de concurso público no mesmo período.
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Excetuam~se do disposto neste artigo:
I - a nomeação de aprovados em concurso público;
II- a nomeação ou exoneração de cargos em comissão
e designação ou dispt!nsa de função de confiança;
III- a nomeação para cargos do Poder Judiciário do
Ministério Público, de Procuradores do Estado e dos Tribunais
e Conselhos de Contas.
§ 29 Os atas eâitados com base no parágrafo anterior
deverão ser fundamentados e publicados dentro de quarenta
e oito horas após a sua edição, no respectivo órgão oficial.
§ 39 O atraso nª' publicação do órgão oficial, relativo.
aos quinze dias que antecedem aos prazos iniciais ã que se

§ 19

refere este artigo, implica a nulidade automática dos atas
relativos a pessoal nele inseridos, salvo se provocado por caso
fortuito ou força maior, devidamente comprovados.
DA PROPAGANDA ELEITORAL
Art. .12. A propaganda de candidatos a cargos eletivos
somente é permitida após a respectiva escolha pela convenção,
salvo a intrapartidária com vistas à indicação pelo Parti~o._
Parágrafo único. No c."'lso das prévias: a permissão prevista neste artigo fiC-a limitada aos 15- (quíllze) dias anteriores
à sua redização, esgotando-se com o seu resultado.
Art. 33. A pmpaganda através de quadros ou painéis
de public.oade e outdoors somente será permitida após o registro dos candidatos.
_ _
§ 1' As empresas d~ publicidade deverão indicar ao Co-

mitê Interpartidário os seus pontos disponíveis para veiculação
de propaganda eleitoral, os quais não poderão ultrapassar
cinqüenta por cento do_ total dos espaços existentes no município. Ess~s locais serã9 ,divididos em, grupos, de form~ equita-

tiva, com ponto de m_aior e menor impacto visual, para serem
sorteados entre os Partidos e Coligações concorrentes,_para
utilização em c.ualquer período ou durante todo o p~oc:essó
eleitoral.
§ 2~ Os Partidos _e Colig~ções deverão comunicar as
empresas, por escrito, os períodos e a quafltidade de quadros
ou painéis que utilizarão dos grupos a que se refere o parágrafo
anterior. Os que de~rem de ser utilizados não poderão ser
redistribuídos entre os demajs concorrentes, autorizando~se
a venda desses espaços, nos intervalos dos períodos estipu~
lados, somente para publicidade sem fins eleitorais.
§ 39 O custo estimado pelas empresas para a propa~
ganda eleitoral de que trata este artigo, não poderá ser superior
àquele praticado para publicidade comercial.
Ari. 34. AS e.ntidâ.des"ou empresas que realizarem pes~
quisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos para serem levados ao conhecimento público, ficam
obrigadas a registrar no prazo mínimo de três dias antes da
divulgação, na sede da Zona Eleitoral ou no Tribunal Regional
Eleitoral nas capitais, "ffteviamerite ilólificados pelo JUízo os
Partidos ou Coligações, as informações mínimas a seguir relaciol!!ldas.
I - quem solicitou a pesquisa;
II - de onde proveio o montante global dos recursos,
dispendidos no trabalho;
III - a metodologia e o período de realização da pesquisa;
IV - o plano amostral e ponderação no que se refere
a sexo, idade, grau de instrução, nível sócio-económico e área
fisiográfica de realização do trabalho;
·
V - o nome do financiador do trabalho;
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VI- o sistema interno de controle e verificação, conferência e fisc~lização da coleta de dados e do trabalho de cam-

po;
§ 19 As informações especificadas nos incisos deste artigo ficarão à disposição dos partidos políticos, das coligações
e dos candidatos registrádos para o pleito, que eles terão
livre acesso.
§ 29 Em caso de descumprimento do disposto neste artigo, responsáveis pela empresa ou instituto de pesquisa e pelo
órgão divulgador, no limite de sua responsabilidade, estarão
sujeitos à pena comi nada no art. 322 da Lei n~ 4.737, de
15 de julho de 1965 (Código Eleitoral).
Art. 35. Os partidos políticos·, mediante requerimento
à Justiça Eleitoral, que baixará diligência imediatamente, terão acesso ao sistema intenlo de controle, verificação e fiscali___z_ação da coleta de dados dos institutOS ou eilfídades que derem
ao conhecimento pUblico pesquisas de opinião relatiVas M
eleições e poderão confrontar e conferir-os dados publicados.
§ 1~ A recusa ao cumprimento do disposto neste artigo
ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou dificultar
a ação fiscalizadora dos partidos, tornará os responsáveis pela
entidade ou empresa de pesquisa sujeitos a pena i_Qêntica àquela -cOIDiilãda no artigo anterior.
§ 2~ A comprovação de irregularidades ou dessemelhança entre os dados veiculados e aqueles aferidos pela diligênCia "do Partido Político tornará os responsáveis pela entidadç ou institutO de pesquisa, berit como pelo órgão divulgador,
sujeitos à pena cominada no artigo 323 da Lei n~ 4. 737, de
15 de julho de 1965 (Código Eleitoral).

_Art. 36. A Propagiulda eleitoral no rádio e na televisão,
para as eleições de 3 de outubro d~ 1~92.t. r~s~l)rigir-se-á, unica:m~.ote, ao horário gratuito disciplinado pela Justiça Eleitoral,
com expressa proibição de qualquer propaganda paga, obedecidas as seguintes normas:
I - Todas as emissoras do País reservarão,- nos quarenta
e cinco dias anteriores à antevéspera das eleições, noventa
minutos diários para propaganda, sendo quarenta e cinco minutos das sete horas e quarenta e çinco minUtos às oitp lt_oras
e trinta minutos, e quarente e cinco minutos no período º"oturno, entre vinte horas e trinta minutos e vinte e uma horas
e_quinze minutoS, na televisão, e entre viDte horas e trinta
minutos e vinte horas e quarenta e cinco minutos, no rádio;
II- a Justiça Eleitoral distribuirá os horários reservados
entre os partidos políticos que tenham registrados às eleições
majoritárias, às eleições proporcionais ou a ambas, observados
os seguintes critérios:
a) vinte e cinco minutoS diários divididos igualinente entre os partidos devidamente registrados no Tribunal Superior
Eleitoral;
·
b) vinte e êinc_o minutos diários divididos entre os partidos com registras concluídos junto ao TSE_na proporção nacional de seus representantes no Con_gresso Nacional;
--c) vinte e cinco minutos diários divididos entre os partidos
com registras consumados junto ao TSE na proporção de
seus representantes na Assembléia Legislativa;
d) quinze minutos diários divididos entre os partidos com
processo de registro findo junto ao TSE E.a proporção de
seus representantes na Câmara MuniCipal;e) os partidos políticos ou coligações que só registraram
candidatos a uma das eleições, proporcional ou majoritária,
terão direito à metade que lhes caberia de acordo com os
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critérios das alíneas a, b, c e d deste inciso, inclusive no-que

se refere aos tempos mínimos;
-- - O a redução prevista na alínea anteriOr, não se 3plica
na ocorrência de candidatos registrados a ambas as eleições,
em coligação;
g) ao Partido Político a que tenha sido distribuído tempo
diário inferior-a um minuto, facultar-se-á a soma desses tempds
para utilizaçãO cumulativa, até o limite de três minutos;
h) na distribuição-a-que se· refere este inciso, a Coligação
usufruirá cumulativamente do tempo atribuído aos partidos
que a integram, respeitados os critérios das alíneas a, b, c

e d.

'nr- a representação de cada Partido no Congresso Nacional, na Assembléia Legislativa e nas Câmaras Mt.J.ilicipais,
para efeito da distribuição do tempo, será a existente em
t• de fevereiro de 1991,
IV- compete aos partidos ou coligações, por meio de
comissão especialmente designada para esse fim, distribuir,
entre os candidatos registrados, os horários que lhes couberem, assegurado igual tempo aos disputantes das eleições majoritárüi_s e -proporciOiiais;
-- - --V - desde que haja concordância entre todos os partidos
participan-tes-, ein cada parte do horário gratuito, poderá ser
adotado critéricfde distribuição diferente do fixado pela Justiça
Eleitoral ã qual caberá homologar;
VI -as emissoras de rádio e televisão são obrigadas a
divulgar, gratuitamente, comunicados ou instruções da Justiça
Eleitoral, até o máximo de quinze minutos diários, consecutivos ou não, nos trint::fâias apteriores ao pleito;
VII- independentemente do horário gratuito de propaganda eleitoral, é facultada a tr:aosmissão, pelo r~dio e pela
televisão, de debates entre oS candidatos registrad9s pelos
partidos políticos· e coligações, gar~ntida a participação de
todos os partidos que tenham candidatos em conjunto ·oü
em blocos e dias distintos; nesta última hipótese, os debates
deverão fazer parte de programação previamente estabelecida
e a organização dos blocos far-se-á mediante sorteio, salvo
acordo entre os partidos intereSsados.
§ 1". Ocorrendo a hipótese de eleição em segundo tum o,
o tempo destinado ao horário gfãti.IitO preVísto no_ inciso_ I
deste artigo, é reduzido à metade, sendo a propaganda eleitoral no rádio e televisãO. realizada D.os vinte dias anteriores
à antevéspera da eleição, aplicada a hipót.ese prevista nos
incisos VII e VIII deste artigo.
§ 2"' O termo destinado à propaganda gratuita no s_egundo turno será dividido igualmente entre os candidatos, observando-:se, quanto ao início da propaganda, os horários e critérios fixados no inciso I deste artigo.
Art. 37. Da propaganda eleitoral gratuita, poderão
participar, além dos_ candidatos registrados, pessoas autorizadas pelos partidos aos quais couber o uso _do tempo, ·assegurado, sempre a metade do horário ãos cãndidatos à eleição
proporcional.
Art. 38. ApósoO processo de escolha dos Caiididatos
pelos partidos, ficarâ assegurado o direito de resposta aos
candidatos, partidos ou coligações, atingidos por atos ou -afirmações caluniosas, difamatórias ou injuriosas, pratiCados nos
horários destinados às programaç6es normais das e_missoras
de rádio ·ou televisão.
-~ § 1~' O ofendido ou seu representante legal poderá formular pedido para o exercício de direito de resposta ao Juiz
Federal, dentro de quarenta e oito horas da ocorrência do
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fato, devendo a decisão ser prolatada improrrogavelmente
nas quarenta e oito horas seguintes.
§ 2~ Para efeito de apreciação do exercício do direito
de resposta previsto neste artigo, o Juiz Eleitoral deverá notificar _imediatamente a emissora responsável pelo programa
para -que entregue, nas vinte e quatro horas subseqüerites,
sob as penas do artigo 347 do Código Eleitoral, cópia da
fita da transmissão pela televisão ou pelo rádio, conforme
o caso, que será devolvida após a decisão.
_§ 39 Deferido o p_edido, a resposta será dada em até
quarenta e oito horas após a decisão.
§ 4" Se ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro_ dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, o Juiz Eleitoral determinará que a respOsta
seja divulgada nos horários que deferir~ em termos e forma
previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica.
Art. 39. É assegurado o direito de resposta a qualquer
pessoa, candidato ou não, em relação a quem sejam feitas
afirmações ou transmitidas im~gens caluniosas, difamatórias
ou injuriosas, no hptáfiQ~ gratuito da propãganda ·eleitoral;
o ofendido utilizará, para sua defesa, tempo igual ao-usado
para a ofensa, nunca inferior a um minuto, deduzido do tempo
reservado ao Partido ou Coligação. em cujo horáriO esta foi
cometida. Se o tempo reservado, na forma prevista do artigo
36 desta lei, ao Partido ou Coligação a que pertencer o ofensor,
for inferior a um minuto, a resposta será levada ao ar tantas
vezes quantas sejam necessárias para a sua complementação,
devendo, necessariamente, responder aos fatos veiculados na
ofensa.
§ 1~' O ofendido ou seu representante legal poderá formul.ar pedido para o .exercício de direitO de resposta ao Juiz
Eleitoral dentro de vmte e quatro horas do término da transmissão, devendo ins~z:uir o requerimento -com cópia do programa em fita, se a veiculação foi feita pela televisão ou pelo
rádio, as quais serão devolvidas, cumprid_a a decisão.

§ 29 O Juiz Eleitoral, num prazo não superior a vinte- e
quatro horas, notificará de imediato o ofensor para que exerça
seu direito de defesa, também em vinte e quatro horas, após
o que. no mesmo prazo, deverá proferir sua decisão.
§ 3o Deferido o pedido, a resposta ocorrerá em até quarenta e oito horas após a decisão.
§ 4~> Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, o Juiz Eleitoral determinará que esta seja
divulgada nos horários que deferir, em termos e na forma
Que serão previamente aprovados de modo a não ensejafem
tréplic3.s.
§ 5o Da decisão caberá recurso, sem efeito su-spensivo,
ao Tribunal Regional Eleitoral no prazo de vinte e quatro
horas da data da sua publicação, juntando o recorrente a
fita referente ao programa e assegurando-se igual prazo ao
recorrido para contra-razões.
§ 69 O Tribunal Regional Eleitoral deverá proferir sua
decisão no prazo máximo de vinte e quatro horas e no caso
de provimento do recurso, observado o disposto_ nos §§ 2"'
e 4~,_ deste artigo.
§ 79 As decisões referentes a reclamações e representações sobre a propaganda eleitoral gratuita nas emissoras
de rádio e televisão serão julgadas pelo plenário dis Tribunais
Regioriais Eleitorais nas capitais e pelo Juiz Eleitoral darespectiva Zona, quando do interior, assegurando-se ariipla defesa aos acusados.
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Em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto

será admitida a censura ao programa eleitoral, sua retirada
do ar ou sua suspensão temporária ou definitiva.
Art. 41. A partir do registro da respectiva candidatura,
é vedada a transmissão de propagandas de rádio ou televisão
apresentados ou comentados por candidatos, e se o nome
do programa for o mesmo que o do candidato, fica proibida
a sua divulgação, sob pena de cessação do registro correspondente.
§ 19 Após a registro das candidaturas, as emissoras de
rádio e televisão poderão convidar, até a antevéspera das
eleições, candidatos para parciciparem de suas prográfnáÇões,
desde que seja garantida igual oportunidade aos demais concorrentes.
§ 29 No caso de candidatos proporcionais, a igualdade
de participaÇão- a que se refere o parágrafo anterior será assegurada através dos Partidos ou Coligações.
Art. 42. As reclamações _ou representações contra o
não cumprimento das disposições contidas em lei por parte
das emissoras, dos_Partidos ou Coligações, seus_ representantes
ou candidatos, deverão _ser dirigidas aos Juízes EleitOrais.
§ 19 Se o MunicípiO for divid_ido em maís dél!-rila Zona
Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral designará um dos
respectivos J ufzes para decidir as reclamações ou representações referidas no "caput" desse artigo, inclusive as que versarem sobre propaganda eleitoral gratuita nas emissoraS de rádio
e televisão.
§ 29 Se a reclamação ou representação fhi- de Partido
ou Coligação contra emissora ou autoridade pública que esteja
impedindo o exercício -de propaganda assegurada por lei ou
permitindo o exercíciO de propaganda proibida, o órgão competente da Justiça Eleitoral decidirá, imediatamenfe; a firit
de que, no prazo máxinlO- de Vfnte e- quatro horas da data
da reclamação ou representação, seja assegurado ao interessado acesso ao rádio o_u_ à televisão para iniciar ou prosseguir
na propaganda eleitoral ou para quer seja imediatamente suspensa. sem prejuízo_ das sanções que possam ser aplicadas
à emissora ou autoridade responsável.
§ 39 Os Tribunais Regionais Eleitorais manterão sempre um dos seus Juízes de Plantão para conhecer e julgar
reclamações ou representações não decididaf; no prazo estabelecido no parágrafo anterior.
§ 4~ O disposto nos parágrafos anterioi"e$ -não exclui
o uso de "habeas corpus" ou mandato de segurança, quando
cabíveis.
§ 59 No caso de o Juiz Eleitoral indeferir a reclamação
ou representação-, poderá o -interessado reriOvá-la, perante
o Tribunal Regional Eleitoral, que resolverá dentro de vinte
e quatro horas.
§ 6" O interessado, quando não for atendido no prazo
a que se refere o parágrafo anterioroJ.rocorrer demora, poderá
levar o fato ao conhecimento do Tribunal_ Superior Eleitoral,
a fim de sejam adotadas as providências necessáriaS.
Art. 43. A Justiça Eleitoral notificará os responsáveis
por qualquer veículo de comunicação, sob as penas do art.
347 do Código Eleitoral e de dispositivos desta lei, para que
cessem e desmintam imediatamente veiculação de informação
que constituam infra:ção à legislação eleitoral.
Art. 44. No caso de abuso ou crime ~leitoral praticado
na propaganda através de radiodifusão, a emissora," aO -ter
conhecimento da denúncia, através da Justiça Eleitoial ou
de cópia protocolar que receber do denunçjapte manterá a
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gravaÇão à disposição. do Juízo Eleitoral, até a decisão final
do processo.
-----Art. 45. Nenhuma estação de radiodifusã_o de propriedade da União, dos Estados, dos_ Municípios e do Distrito
Federal, e de qualquer outra entidade de direito público, ou
nas quais possuam eles maioria de cota$ ou ações, bem ainda
qualquer serviço de alto-falante mantido pelas mesmas pessoas, poderão ser utlizados para fazer propaganda política
ou difunidr opiniões favoráveis ou contrárias a qualquer Partido ou Coligação, seus órgãos, representantes ou candidatos,
ressalvada, quanto às esiações de radiodifusão, a propaganda
gratuita de que trata esta lei.
Art. 46. No que se refere à propaganda eleitoral e ao
uso do i:ádio e_ da televisão, observar-se-ão, no segundo tu~no_,
as prorrogações, reparaçõe·s e penalidades previstas nesta Lei.
Art. 47. Será permitido, na imprensa escrita, a divulgação paga de propaganda no espaço máximo a ser utilizado,
por edição, para cada candidato, de um oitavo de página
de jornal padrão e de um quarto de página de revista ou
tablóide.
. . . __
.
Art. 48. Fica asseiuni.d9 o diiéifO de reSposta nã. imprensa escrita aos candidatos, Partidos ou Coligações atingidos
por afirmações caluniosas, difamatórias Ou injuri9sâs, utilfiando-se o ofendido para sua defesa, do mesmo espaço, página.
tamanho e caracteres usados na ofensa.
§ 1' Na hipótese deste artigo, o ofendido ou seu representante legal poderá impetrar o direito de resposta ao Juiz
Eleitoral, dentro de dois dias da data da _veic1Jlação, instruindo
o pedÍdo com um exemplar da publicação.
§ 29 O Juiz Eleitoral notificará incontioen.ti o ofensor
para, em igual-prazo, exercer o Seu dii"eito de defesa. devendo
a decisão ser pro latada no prazo máximo de Seis dias da data
do aforamento do pedido.
§_ 3~ Deferido o requerimento, a divulgação da resposta
Oco-rrerá até quarenta e oito horas após a decisão.
§ 4"' Fica proibida a divulgação, na imprensa escrita,
de fatos inverídicos referentes a Partidos ou candidatos ou
a manipulação de informações, .capazes de influenciar o eleitorado; ~ocorrendo os responsáveis no. ciime preVisto .no artigo
323 do Código Eleitoral, gaiailtido o direito de resposta, nos
termos dos parágrafos ~riteríoi"es: _
·Art.· 49. · Nos bens que depeõdem de -coriC"e"ssao do Poder Público ou que a ele pertençam, bem como nos de uso
comum, é proibida a propaganda, inclusive por meiõs de faixas
ou cartazes afixados em quadros ou painéis~ Salvo em locais
indicados pelas prefeituras, para uso gratuito, com igualdade
de condições, ouvidos os Partidos e Coligações. Em bens particulares, desde que com a permissão do detentor de sua posse,
fica livre, independentemente de licença de qualquer autoridade, a fixação de propaganda eleitoral, exceto:
I - através de anúncios luminosos, faixas fiXas, cartazes
colocados em pontos não especialmente designados e inscrições nos leitos das vias públicas, inclusive rodovias;
I I - por meio de projeção de vfdeo, de cartazes afixados
em cinemas, teatros, clubes, lojas, restaurantes, bares, mercados, exposições, estações rOdoViárias, ferroViárias, de metrôs
e aeroportos;
III- com utilizc;tção de fa:ixã$-~Ou-carrazes instalados em
ginásios e estádios desportivos. de propriedade partícular ou
pública, ou por meio de faixas e cartaZes portáteis levados,
mesmo voluntária e gratuitamente, por freqüentadores de ginásios e estádios;
-
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IV- por intermédio de circuito fechado de som ou de

simples imagem em recintos a que o público tenha acesso,
como cinemas, teatros, clubes, lojas, exposições e semelhantes.
Art. 50.

Fica assegurada, independentemente de licen-

ça, decretos posturas municipais, a propaganda, através de
distribuição de folhetos, volantes e demais tipos de publicações
impressas.
Art. 51. Constítux-crime eleitoral, punível com a pena
de detenção de seis meses a um ano e cassação do _registro,
se o responsável forc candidato, ou se devidamente provado
que se fez beneficiário a divulgação de qualquer espécie de
propaganda política no dia de eleição mediante publicações,
faixas, cartazes, imagens, símbolos ou legendas em vestuários,
postos de distribuição ou entrega de mat~rial e qualquer forma
de aliciamento, coação ou manifestaÇão tendente a infiuir,
coercitivamente, na vontade do eleitor, nas vias públicas e
nos acessos aos locias de votação, agravandoMse a infração
se ocorrer junto âs Seções Eleitorais.
Art. 52. O Poder Executivo editará normas regulamenM
tando o modo e forma de ressarciamento fiscal ãs emissoras
de rádio e televisão, pelos espaços dedicados ao horário de
propaganda eleitoral gratuita.
_
Art. 53: A transfei'êri.ciá âo eleitor de um Município
para um outro do mesmo Estado, não será permitido no ano
em que se realizarem eleições municipais.
--Parágrafo único. __ O disposto neste artigo _e ·nos itens
II e III do § 1• do artigo 55 da Lei n• 4. 737, de 15 de julho
de 1965 (CódigO Eleitoral}, não se aplica à _transferêncí3 d_e
título eleitoral de servidor público civil, militar ou aUtárquico,
ou de membro de sua famflia, sob sua dependência -eConómica,
que seja obrigado à mudança de residência f)of"liiÇtíVO de
__ _
remoção ou de transferência fUnciOnaL
Art. 54. A transferência do domicilio eleitoral dos
atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores para outros Municípios não será deferida no curso de seus correntes mandatos, ressalvada a hipótese de renúncia, no prazo previsto no
art. 10 desta lei.
Art. 55. Ficain Validadas as escolhas de candidatos feitas pelos Partidos Políticos a partir de 3 de abril de 1992.
Art. 56. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para o fiel cumprimento desta lei.
Art. 57. Esta lei entra em vigor nos termos do art. 16
da Conslituiçáo Federal.
Art. 58. RevogamMse as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se,
agora, à apreciação dos requerimentos de destaque.
Requerimento il9 385/91, de destaque, do Senador José
Fogaça, pela rejeição do§ 39 do art. 59 óo substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauró Benevides) - Requerimento n' 386/91 de destaque, do Senador José Fogaça, pela
rejeição do caput do art. 10. do substitutivo, a fim de que
prevaleça o art. 10, caput, do teta final do Senadu.
Os Srs. Senadores que O aprovam queiram- permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Requerimento n"' 387/91, de destaque, do Senador José Fogaça, pela
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rejeição dos §§ 1" e 2~' do art. 11, do substitutivo, a fim de
que prevaleça o§ 19 do art. 11. do texto final do Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perrllanecer
sentados. (Pausa.)
aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Requerimento n• 388/91, de destaque, do Senador José Fogaça, pela
aprovação do parágrafo único- do art. 12 do Projeto de Lei
do Senado n"' 82, em seu texto origiriaJ aprovado pelo Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Requerimento n"' 389/91,de destaque, do Senador José Fogaça, pela
rejeição do art. 13, parágrafo único do substitutivo, a fim
de que prevaleça o art. 13 do texto final do Senado.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Requerimento n 9 390/91 de destaque, do Senador José Fogaça, pela
rejeição do § 6~ do art. 16 do substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Requerimento n9 391/91, de destaque, do Senador José Fogaça, para
a rejeição do § 49 do art. 20 do substitutivo.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Requerimento n"' 392191, de destaque, do Senador José Fogaça, pela
rejeição do caput do art. 21 do substitutivo. a fim de que
prevaleça o caput do art. 21 do texto final do Senado.
Em votação.
_
_
Ds Srs. Senadores que o aprovairi queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Requerimento fl9 393/91, de destaque, do Senador José Fogaça, pela
rejeição do § 1• do art. 21 do substitutivo.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Requerimento n' 394/91, de destaque, do Senador José Fogaça pela
rejeição do art. 22 do substitutivo, a fim de que prevaleça
o§ 1' do art. 21 do texto final do Senado.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Requerimento n' 395/91., de destaque, do Senador José Fogaça, pela
rejeição da expressão do substitutivo "ou candidato registrado", constante do§ 4~ do art. 26.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Requerimento n• 396/91, de destaque, do Senador José Fogaça, pela
rejeição do§ z~ do art. 27.do substifutivo.
Em votação.
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Requeri·
mento n• 397/91, de destaque, do Senador José Fogaça, pela
rejeição dos§§ 2•, 3' e 4'' do art. 28 do substitutivo.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados, (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -o- Requerimento n• 398/91, de destaque, do Senador José FogaÇa, pela
rejeição da expressão '"a uma distância nunca superior a um

metro, do posicionamento dos fiscais e delegados dos partidos
e coligações", constante do § 2? do art.. 29 do substitutivo.
Em votação.
-- _ -Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perrriariecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Requeri·
mente n• 399/91, de destaque, do Senador José Fogaça, pela
rejeição do ait. 30 do substitu_ti_vo.

Em votação.
__
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

··

·

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Requerimento n' 400/91, de destaque, do Senador José Fogaça, pela
rejeição-do art. 31 do substituição, a fíin -ae que prevaleça
o art. 25. do texto final do Senado.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam quelràm~pé?=riia'ncer-

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Requerimento n' 401/91, de destaque, do Senador José Fogaça, pela
rejeição do art. 36 do substitutivo, a fim 4e que prevaleça
o art. 29. do texto final do Senado.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

.

sentados, (Pausa.)
Aprovado.

rejeição da expreSsão--~.-sua retirada do ar ou sua ··suspe-nsão
temporária ou definitiva", constante do art. 40 do substitut_ivo.
Em votação.
- Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Aprovado.

.O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Requerimento n' 404/91, de destaque, do Senado.r José Fogaça, pela
aprovação do § 5• do art. 32 do projeto para que conste como
parágrafo único do art. 40 do sub_stitutivo ..
Em votação.
Os Srs.- Senadores que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Requeri·
mento n' 405/91, de destaque, do Senador José Fogaça, pela
rejeiçãO-do § 29 , do art. 41 do Substitutivo.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permã.necer -

sentados. (Pausa.)

.

'A:próvado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Requerimento n• 406/91, de destaque, do Senador José Fogaça, pela
rejeição do art. 43. do Substitutivo, a fiin de que prevaleça
o art. 33 do texto final do Senado.
·

Em votação. :·-- ~----Os Srs. Senadores que o aprovam queirâffi -permanecer

sentados. (Pausa.)
-

·

Apioviado.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Requerime-rifo n9 407/91 de destaque, do Senador José Fogaça, pela

rejeição do § 4•, do art. 48 do substitutiyo.
Em Votação.
Os Sis. Senadores que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
· Aprovàdo.

.

AprOvados os destaques, a matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me·
sa, redação final que vai ser lida pelo Sr. 1~' Secretário.

É lida- a seguiiite

PARECER N• 237, DE 1991
(Da Comissão Diretora}
Redação final do Projeto de Lei n•1.050/91, na Câmara
dos Deputados).

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Requerimento n• 402/91, de destaque, do Senador José fogaça, pela
rejeição do art. 37, do substitutivo, a fim de que prevaleça

o art. 30 do texto final do Senado.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pehnanecef

sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Requerimento n' 403/91, de destaque, do Senador José Fogaça, pela

sentados. (Pausa.)

_

Os Srs. Senadores qu~ o aprovam queiram perrn.ine'cér
sentados. (Pausa.)

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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A Comiss_ão Diretora apresenta a redação final do Projeto

de Lei do Senado n' 82, de 1991 (n• 1.050/91, na Câmara
dos Deputados), que estabelece normas para a realização das
eleições municipais de 3 de outubro de 1992 e dá ou!r:as providê-Ildas.
-Sala de Reuniões da Comissão, 29 de junho de 1991.
-Mauro Benevides, Presidente -Dirceu Carneiro, Relator

.,:__ Beni Veras - Luddio Portella.
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ANEXO AO PARECER N' 237, DE 1991
Redaçáo final do Projeto de Lei do Senado n' 82, de
1991 (n' 1.050/91, na Câmara dos Deputados), que estabelece normas para a realização das eleições municipais de
3 de outubro de 1992 e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Disposições Preliminares
9
Art. 1 As eleições para Prefeitos, Vice-Prcfeitos e Vereadores serão realizadas, simultaneamente, em todo o País,
no dia 3 de outubro de 1992.
§ 19 Na mesma data, serão realizadas eleições para Prefeitos, V ice-Prefeitos e Vereadores nos municípios que venham a ser criados até 1~ de maio de 1992.
§ 29 Serão considerados eleitos o Prefeito e o Vice-PrefeitO com ele registiado que obtiverem maioriá de votos.
Art. 29 Nos municípios com mais de duZentos mil eleitores, serão considerados eleitos o Prefeito e o Vice-Prefeito
com ele registrado que obtiverem maioria absoluta de votos,
não computados os em branco e os nulos.
§ 1o Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta
na primeira votãÇãó, fat-se~á nova eleição no dia 15 de-novembro de 1992, concorrendo os dois candiáãtos mais votados
e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria âos
votos, não computados ou em branco e os nulos.
§ 29 Se; antes de reaJizado o segundo turno, ocorrer
morte, desistência ou-impedimento legal de candidato a Prefeito, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.
§ 3~> Se remanescer em segundo lugar inais de um candidato·· com a mesma votação, qualificar-se-á- o niais idoso.
ArL 39 A posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, eleitos nos termos desta lei, dar-se-á dia r~ de janeiro
de 1993.
··· ·
··
·
Art. 49 Nas eleições referidas nos artigos anteriores será
aplicada a Legislação Eleitoral vigente, ressalvadas as regras
especiais estabelecidas nesta lei e o disposto no art. 17, §
19, da Constituição Federal, assegurando-se autonomia aos
partidos políticoS.
Art. 59 Somente poderão registrar candidatos ou participar de coligações, com vistas às eleições previstas nesta lei,
os partidos políticos que tenham os_ estatutos e o diretório
nacional devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 5 de julho de 1992.
§ 19 Nos municípios em que rião houver diretóriO mUnicipal organizado, a convenção municipal destinada a deliberar
sobre coligações e escolha de candidatos será organizada e
dirigida por comissão municipal provisória designada para esse
fim pela comissão executiVá fegional ou comissão regional
provisória, sendo essa atribuição conferida, onde houver, ~
comissão provisória de que trata o § l~' do art. 59 da Le1
n' 5.682, de 21 de julho de 1971 e alterações posteriores.
§ 2" Nos municípios a que se féfere· ó parágnifo anterior, as atribuições previstas nesta lei para as comissões executivas municipais S"erão exercidas pelas comissões mUnicipais
provisórias. - _
Art. 6<> É facultado aos partidos políticOs celebrar coligações para o registro de candidatos à eleição majoritária,
à eleição proporcional ou a ambas.
§ 1' É vedado ao partido político celebrar coligações
diferentes para a eleição majoritáiiá-e fiara" a eleição propor..cional.
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§ 2o A coligação terá denominação própria, que poderá
ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram,
sendo a ela assegurados os direitos conferidos aos partidos
políticos no que se refere ao processo eleitoral.
§ 3~> Cada partido deverá usar sua própria legenda, sob
a denominação de coJi_gação.
- § 4~> Nos municípios Cori1 mais de um milhã:õ de habitantes, a proposta de coligação deverá Ser encaminhada pela
comissão executiva regional, pela comissão regional provisória
ou na forma do estatuto partidário.
Art. 7~ As coJgcações dependerão de proposta da comissão executiva municipal ou de trinta por cento dos convencionais, e de aprovação pela maioria ·absoluta dos membros
da convenção municipal.
Art. 89 Na formação de coligações serão observadas as
seguintes normas:
I - Na chapa da coligação poderão ser inscritos· candidatos filiados a quaisquer partidos polítícos dela integrantes;
II -o pedido de registro ·dos candidatos será subscrito
pelos presidentes dos partidos coligados ou por seus delegados,
ou pela maioria dos membros das respectivas comissões executivas_numicipais;
III- a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral por delegados indicados pelos partidos que a compõem.
Art. 9~ As convenções destinadas a deliberar sobre coligações e escolha de candidatos serão convocadas na forma
do estatuto de cada partido político ou, se este for omisso,
na forma do art. 34 da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971,
para se realizarem até 24 de junho de 1992, e o requerimento
de J:egistro dos candidatos deverá ser apresentado ao Cartório
Eleitoral até às dezoito horas do dia 5 de julho de 1992
§ 1~ Para os efeitos do art. 16 da Constituição Federal,
considera-se como termo inicial do processo eleitoral, naseleições de que trata esta lei, a data estabelecida neste artigo
para o pedido de registro dos candidatos.
§ 2<.> A convenção muniCíj)al será constituída na forma
do estatuto de cada partido político ou, se este for omisso,
na seguinte forma:
I - nos municípios com até um milhão de habitantes,
onde haja diretório:
a) os membros do diretório municipal;
b) os vereadores, deputados e senadores com domínio
eleitoral no município;
c) os delegados à convenção regional;
II- nos municípios com mais de um milhão de habitan-.
tes, onde haja diretório:
a) os vereadores, deputados e senadores com domicílio
eleitoral no município;
b) os delegados à convenção regional dos diretóriOs de
unidades administrativas ou zonas eleitorais equiparadas a
.
municípios.
§ 3~> Nos municípios em que não haja diretório;participarão das convenções os membros a que se refere o parágrafo
anterior, observado o seguinte:
I - nos municípios com até um milhão de habitantes os
membros do díretório municipal serão substituídos pelos membros da comissão municipal provisória;
II- rios l'nunidpíos com fn"ciiS de um milhão de habitanteS, ás unidades- administrativas ou zonas eleitorais que não
tiverem diretório organízado, serão representadas pelo Presidente da comissão provisória respectiva, salvo diversa determinação estatutária .
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§ 4? Nos municfpiciS cóm mais de um m-ilhão de habitantes, a convenção municipal será convocada_ pela confissão executiva regional, pela comissão regional provisória, ou na forma
do estatuto partidário.
Art. 10. O prazo de filiação partidária dos ca·n:didatos
às eleições previstas nesta lei rege-se pelo disposto no art.
1' da Lei n' 7.454. de 30 de dezembro de 1985, encerrando-se
no dia 2 de abril de 1992, e o prazo de domicílio eleitoral
no município é de um ano ante_s do pleito.
§ 1~ Consider'l-se deferida a filiação partidária com o
atendimento das regras estatutárias do partido respectivo, cabendo ao órgão da Justiça Eleitoral proceder às devidas anotações, ressalvados os direitos de recurso.
§ 2~ No caso dos municípios criados até maio de 1992,
o domicílio eleitoral será comprovado pela inscrição nas seções
eleitorais que funcionem dentro dos limites territoriaiS do novo
município.
Art. 11. Cada partido político poderá registrar candidatos para a Câmara Municipal em número de até o dobro
de cargos a serem preenchidos.
§ 1~ No caso de coligação, independente do -iiúmero
de partidos participantes, o número de candidatos registrados
corresP,onderá ao triplo de lugares a preencher.
§ 2~ A convenção do partido político poderá fixar, dentro dos limites previstos neste artigo, quantos candidatos deseja regist ar, antes da votáção de sua .relação de candidatos.
Art. 12. Os partidos políticos que optarem pela realização de eleições prévias, procederão de acordo com o que
prescrevem seus estatutos, observados os prazos estabelecidos
no artigo 9~ desta lei.
_
_
Parágrafo único. Se o partido político optar pela realização de eleições préviaS, deverá a··rustiça Eleitoral imprimir
e divulgar, em vefculo que facilite o conhecimento público,
a relação dos eleitores filiados ao dire_tório mul].iç_ipal ou zonal
respectivo, com nome_s e endereços completos, devendo a
lista impressa ficar disponível na sede da zona eleitoral.
Art.13. Eara o município cuja Lei Orgânica seja omissa,
caberá no Tribunal Regional Eleitoral declarar, até o dia 10
de junho de 1992, o número de vereadores a serem eleitos,
observado o disposto no inciso IV do artigo 29 da ConstituiÇão,
·
§ 1' Na declaração do Tribunal Regional Eleitoral, serão considerados dados populacionais atualizados em 15 de
maio de 1992 pela Fundação Instituto BrasHeiro de Geografía
e Estatística - IBGE:
§ 2P A redução do número de vereadores só ocorrerá
em caso de efetiva alteração dos dados populacionais, que
signifique mudança dentre os níveis previStos Pêlo art. 29,
inciso IV, da Constihiição, segundo atualização do Instituto
.·
Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE. -·
Art. 14. A inscrição de candidato às eleições majoritárias e de chapa às eleições proporcionais, para decisão da
convenção, salvo diversa determinação estatutária, poderá ser
feita pela Comissão municipal executiva munic1p8.l, pela comissão provisória ou cada grupo de dez por cento dos conven~
cionais.
§ 1~ A inscrição a que se refere este artigo será feita
na secretaria da comissão _executiva municipal até quarenta
e oito horas do in_íciç da conVenÇãO.- · --· § 29 Serão votadas em esq_rutínios diferentes as chapas
de candidatos às eleições majoritárias e; ·propoiclOfiãis.
§ 3~ Nenhum convencional poderá subscrever mais -de
uma chapa e nenhum candidato pOderá co~correr ao mesmo

Junho de 1991

cargo em chapas diferentes, ficando anuladas as assinaturas
e inscrições de candidaturas em dobro._
_____ -~-~--~
__
§ 4~ Todas as chapas que obtiverem, rio mínimo, viD.te
por centõ dos votos dos convencionais parti_ci_parão, proporcionalmente, obedecida a ordem de votªçfio, c4.liSt~. de candidatos do partido às eleições para a Câmarã Municipal.
Art. 15. Os Presidentes dos dire_tórios rnunicipâ.i~ ou
das comissões municipais provisórias solícitarão à JuStiça Eleitoral o registro dos candidatos escolhidos na convenção.
§ 1" No caso de coligação, o pedido de registro dar-se-á
na conformidade do disposto no inciso II do art. s~ desta
lei.
-§ 2' Na hipótese de os partidos ou coligações não requererem os registras dos seus candidatos, estes poderão fazê-lo
perante a Justiça Eleiforal nas qüafenhi-e oito horas s~guintes
ao encerramento do prazo previsto no art. 99 desta lei. § 3~ A hipótese previSta-rio pãíãgrafo anterior aplica-se
também ao candidato escolhido em eleições prévias, se estas
se realizarem em conformidade com o que determina o estuto
partidário.
·
·
·
·
§ 4" A declaração de bens a_ que se refe~e O art. 94!
§ 1•, VI, da Lei n-4.737, de 15 de julho de 1965, será obrigatória e gratuitamente registrada no Cartório de Títulos e Doeu-.
mentes.
-Art. 16. É facultado ao partido ou coligação, substituir
o nome do candidato que venha a ser considerado inelegível,
ou que renunciar ou falecer após o termo final do prazo de
registro.
§ 1~ A escolha do substituo far-se-á pela maioria absoluta dos membros da comissão executiva municipal ou da
comissão provisória do partido, ou na forma do estatuto do
partido a que pertencer o substituído e o registro deverá ser
requerido im_ediatamente, não podendo ultrapassar, em qualquer hipótese, o prazo de dez dias contado da ocorrência
do fato que deu origem à substituição.
-. § 2~ Nas eleições proporcionàis, a substituiçãO só se efe:tivará se o novo pedido, com a observância de todas as fón;nalidades exigidas para o registro, for apresentado até sessenta
dias antes do pleito.
§ 39 Se a hipótese de moste ou renúncia ocorrer no
segundo turno eleitoral, aplica-se o disposto no parágrafo 29
do art. 2• desta lei.
§ 4~ Tratando-se de eleições majoritáriaS, se 6 Candidato for de coligação, a substituiÇãO deverá ser feita pelo
pattlOo a que pertencer o substitufdo o_u, se este não o fizer,
por qualquer dos partidos dela integrantes.
§ 59 Se a hipótese prevista no parágrafo anterior ocorrer
com o candidato a viCe-·prefeitó, aplica-Se o disposto no parágrafo 1~ deSte artigo, devendo a substituição ser registrada,
no máximo, até quarenla e Oito horas antes do pleito.

de

Art. 17. Com a antecedência mínima
oito dias, o·
partido comunicará ao Juiz Eleitoral .o dÍa, lUgar e ho-ra em
que se realizará a convenção, sendo obrigatQria ~ presen~a
do observador da Justiça Eleitoral, se o_P:r_esidente da comissão
exeCutiva municipal ou grupo de dez'por cento dos_ conv_encionais a solicitar.
Art. 18. Se a convenção partidária municipal se opuser,
na deliberação sobre coligações, às diretrizes legitimamente
eS:tãbelecidas pelos órgãos superiores do partido, estes poderão, nos termos- do respectivo estatuto, anular tais de~sões
e os· atos delas decorrentes.
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Parágrafo único. Da decisão da comissão executiva re§ 6° Aos candidatos à eleição majoritária tambérri e fagional, que será tomada por maioria absoluta cte votos, cabe cultado requerer à Justiça Eleitoral, no ato do registro da
recurso sem efeito suspensivo.
candidatura, a impressão na cédula do seu .nome completo
Art. 19. A Justiça Eleitoral regulará a indentificação ou abreviado, ou de seu apelido ou ainda do nome. pelo qual
é mais. conhecido, desde que :çtão se estabeleça dúvida quanto
dos partidos e seus candidatos.
§ J9 Aos partidos é assegurado o direito de manter os à sua identidade, não atente contra..o pudor, não seja ridículo
números atribuídos à sua legenda na eleição anterior e, ao ou irreverente.
candidato, nessa hipótese, o direito de manter o número de
Art. 22. Se o elevado número de partidos e candidatos
que lhe foi atribuído __na eleição anterior para o mesmo cargO. às eleições proporcionais tornar inviável serem afixadas suas
§ 2~ Os candidatos de coligações, para as eleições majorelações dentro da cabine indevassável, a afi.xªçãq deVerá ser
ritárias, serão registrados com _o núniero_ da legenda de_seu efetuada em local visível no recinto da seção eleitoral.
Art. 23. Nas capitais, e nos municípiOS com mais de
partido: para as eleições proporcionais, serão inscritos com
o número da série do respectivo partido.
mil eleitores, as mesas receptoras serão também mesas apuraArt. 20. As cédulas oficiais paia as eleições regulamen- doras.
§ 19 O Juiz Eleitoral escolherá os mesários considerantadas por esta lei serão confeccionadas segundo modelo aprovado pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá, COrif exclusi- do também o nível de instrl!ção, não podendo nomear para
vidade, para distribuição às mesas receptoras. A impressáu-- a mesa receptora aqueles que tenham entre si afinidade por
lo_cal específico_ de trabalho, em _empresa pública ou privada,
será- feJta- em papel branco~ opaco, com tipos uniformes de
ou parentesco até o 39 grau.
letras e números que permitam ao eleitor, sem possibilidade
§ 2o As mesas receptoras, uma vez concluída a recepção
da leitura de nomes, identificar e assinalar os candidatos de
dos votos e elaborada a ata da eleição, transformar-se-ão em
sua preferência.
mesas apuradoras para procederem, imediatamente e no rnes§ 19 Os candidatos para as eleições majoritárias, identi. ficados por nomes e números, deverão figurar na ordem deter- f!lOJtJcal, à apuração dos votos da seção eleitoral de sua resminada por sorteio.
po_v~abilidade e confecção do respectivo boletim de uma e
redação da ata de apuração.
§ 29 Para as eleições realizadas pelo sistema propor§ 39Encerrada a recepção dos votos, a mesa apuradora
cional, a cédula terá espaço para que o eleitor escreva o nome
inventariará as cédulas não utilizadas, inutilizando-as imediata
ou o número do candidato ou assinale a legenda do Partido
e obrigatoriamente antes da abertura da urna para a contagem
de _sua preferência.
dos votos. O resultado_ deste inventário, assim como o número
§ 3o Além das características previstas neste artigO, O
de cédulas recebidas para a utilização na seção, constarão,
Tribunal Superior Eleitoral poderá estabelecer outras, no inteindispensavelmente, da ata da eleição.
resse de tornar fácil a manifestação da preferência do eleitor,
§ 4o Concluída a apuração e preenchido o corresponM
bem como definir os Critérios para a identificação dos partidos
dente_boletim de urna com os resultados apurados, as cédulas
ou coligações através de Símbolos.
-eleftorais serão, à vista de todos os membros da mesa, delega§ 49 Nas eleições em segundo turno, aplica-se o disposto
dos e fiscais de partidos, advogados e candidatos presentes
no § 19 deste artigo.
ao -atO, recolocadas na urna que, devidamente lacrada e rubriArt. 21. O candidato poderá ser registrado sem o pre- cada, será conduzida ao local determinado pela Justiça Eleinome ou com o nome abreviado, apelido ou nome pelo qual toral.
é mais conhecido, até o máximo de três opções, desde que
§ 59 O boletim de urna, com os resultados apurados,
não se estabeleça dúVida quanto ã sua identidade, não atente será sempre assinado pelos membros da mesa e fiscais_ dos
contra o pudpr, não seja ridículo ou irreverente.
partidos presentes ao ato. A última via do boletim deverá
§ 19 São os Tribunais Regionais Eleitorais, a requeriser entregue, imediatamente depois de elaborado, ao repreM
mento de partidos políticos, autorizados a tornar obrigatória sentante do comitê interpartidário co-ilstituído na forma que
a apresentação de cédula de identidade ou da qlJteira de O- Tribunal Superior Eleitoral dete_o:n_inar, sendo as demais
trabalho no ato da identificação do eleitor, perante a mesa vias, também lacradas e rubricadas, em envelope apropriado,
receptora, juntamente com o título de eleitor.
recolhidas ao mesmo destino da urna, na maneira do parágrafo
§ 29 Para efeito- de registro, bem como para apuração
anterior.
e contagem de votos, no caso de dúvida quanto à identificação
§ 6~ O representante do comitê interpartidário, ·a qUe·
da vontade do eleitor, serão válidos e consignados os nomes, se refere o parágrafo anterior, fará distnbuir aos fiscais dos
prenomes, cognomes ou apelidos de candidatos registrados partidos, presentes à apuração, cópias reprográficas do boleem eleições imediatamente anteriOres.
tim de urna, para o que a Justiça Eleitoral requisitará junto
§ 39 Na apuração e contagem dos votos, havendo dúvi- a quaisquer órgãos públicos os meios necessáriOs- ao cu-mprida na identificação da vontade do eleitor em virtude da coinci- mento do disposto neste parágrafo.
§ 79 Da ata da apuração coilstará, além da assinatura,
dência de nomes entre dois ou mais candidatos, os votos serão
atribuídos àqueles que concorreram em eleições imediatamen- a identificação completa do representante do comitê interparte anteriores para os mesmos cargos, ou àqueles que exercem tidário que receber a cópia do boletim referida no parágrafo
anterior.
ou exerceram mandato eletivo nos últimos cinco anos.
§ 49 No boletim eleitoral de apuração e no mapa de
§ 89 O Tribumi.l Superior Eleitoral, através de Resoluvotação, obrigatoriamente, constarão o número, nome e par- ção específica, definirá o modelo e imprimirá as atas da elelção
tido do candidato.
.
__
_. e apuração referidas. delas constando, necessariamente, espa§ 59 Para fins de apuração, prevalecerá o nome do can: ços_ próprios para registro dos incidentes, impugnações, pro~
didato, mesmo que o número indicado pelo eleitor seja discor- _testes e reclamações feitas pelos membros da mesa, candidatos, delegados, fiscais e advogados de partidos.
dante.
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Aplicam-se às mesas receptoras dos_ municípios re-

feridas neste artigo as normas constantes da Lei n'? 4. 737,
de 25 de julho de 1965 (Código Eleitoral), no que não contrariarem esta lei.
Art. 24. Da nomeação da mesa receptora, turma ou
juntas apuradoras, escrutinadores ou auxiliares, qualquer partido poderá oferecer impugnação motivada ao JuiZ Eleitoral
no prazo de dez dias, a contar da divulgação, devendo a decisão ser proferida em três dias.
Parágrafo único. Da decisão do Juiz Eleitoral, caberá
recurso ao Tribunal Regional, interposto dentro de três dias,
dev~ndo, dentro de igual prazo, ser resolvido.
Art. 25. O Juiz Eleitoral, no prazo de trinta e seis horas
após a realização das eleições, dará conhecimento, na sede
da zona eleitoral ou no local onde esteja a mesma funCi(úJahdo,
dos resultados de cada boletim de uma e da totalização dos
votos por município. Dentro das quarenta e oito horas seguintes, os partidos políticos e candidatos poderão requerer, fundamentalmente, a recontagem de votos de uma determinada
seção.
§ 1' Sendo o pedido formulado conjuntamente pela
maioria dos partidos participantes do pleito, considerados,
individualmente, que sejam coligados ou não, o deferimento
será automático e a recontagem pela junta apuradora se efetivará no prazo máximO de quarenta e oito horas.
§ 2" Será também assegurada a recontagem dos votos·,
na forma do parágrafo- anterior, quando, na fundamentação
do recurso, ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos
inexistentes, o não fechamento da contabilidade da urna, bem
como a apresentação de totais de votos nulos, brancos ou
mesmo proporcionais destoantes da média geral verificada
nas demais seções do mesmo município ou zona eleitoral.
§ 3" Nos casos não enquadrados nos parágrafos anteriores, caberá à junta apuradora, pela maioria dos votos _decidir
. sobre o recurso.
§ 4' Ao advogado, devidamente constituído por partido
político ou coligação, é asseguradO o desempenho de suas
ativiâades profissionais junto aos Juizes Eleitorais e às mesas
receptoras e apuradoras de votos, nos termos da Lei n 9 4.2_1_5,
de 1963.
Art. 26. É livre a escolha de fiscais e delegados pelos
partidos ou coligações, sendo defeso ao Juiz Eleitoral a nome_ação de qualquer deles para compor mesa receptora ou junta
·
apuradora de votos.
Parágrafo único. O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma seção eleitoral no mesmo local de votação,
inclusive se for eleitor de outra zona eleitoral, porém seu
voto somente será admitido na seção de sua inscrição.
Art. 27. Os boletins de uma, cujos modelos serão elaborados pelos Tribunais Regionais, deverão conter os números impressos dos cand,idatos concorrentes, ouvidos o_s partidos
políticos na apresentação de sugestões ou impugnações para
decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único. A transcrição dos resultados ~purados
no boletim deverá ser feita na presença dos fiscais dos partidos
e coligações, os quais, ao final de seu preenchimento, receberão imediatamente exemplar idêntico ao expedido pela junta
eleitoral.
Art. 28. Até sessenta dias antes da eleição, o Presidente
da junta eleitoral comunicará ao Presidente do Tribunal Regional os nomes de escrutinadores e auxiliares que houver
_nomeado,, podendo qualquer partido oferecer impugnação
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motivada no prazo de dez dias da ciê-ncÜi ao partido político
ou comunicação protocolar ao seu Presidente.
§ 19 O Juiz Eleitoral, ao nomear escrutinadores e auxiliares de cada turma ou junta apu:râdora:·obedecei'á ao disposto no parágrafo 19 do art. 23 desta lei.
§ 2" As mesas apuradoras serão instaladas de forma
a possibilitar um total visualização dos trabalhos dos escrutinadores.
Art. 29. São vedados e considerados nulos de pleno
direito, não gerando obrigações de espécie alguma para a
pessoa jurfdica interessada e nenhum direito para o beneficiário, os atos, que, rio período compreendido entre o primeiro
dia do quarto mês anterior às eleições de que frata esta lei
e o término do mandato do Prefeito do .mU.niG_ípiO; -ihlpOrtarem
a concessão de reajuste de vencimentos em percentual superior à inflação acumulada desde o último reajustamento ou
nomear, ·admitir, contratar, ou exonerar, de ofício, demitir, dispensar, transferir, designar, readaptar ou suprimir vantagens, de qualqUer espécie, de servidor público, estatutário
ou não, da administração pública central_izada ou descentra~
lizada, de âmbito estadual ou municipal, fícaildo igualmente
vedada a realização de concurso público no mesmo período.

em

§ 19 Excetuam-se _do dispoSto neste artigb:
I - a nomeação de aprovados em concurso público;
-II - a nomeação ou exoneração de cargos em comissão
e desigriaçâo ou dispensa de função de confiança;
_ III- a nomeação para cargos ·do Poder Judiciário, do
Ministério Público, de Procuradores do Estado e dos Tribunais
.
.
e Conselhos de Contas.
§ 2~ Os atos editaçlos com base ~o parágrafo anterior
deverão ser fundamentados ~ publicados dentro de quarenta
e oito horas após a sua edição, no respectivo órgão oficial.
§ 39 O atraso na publicação do órgão oficial, relativo
aos quinze dias que anteCedem aos prazos iniciais a que se
refere este artigo, implica a nulidade automática dos atos
relativos _a pessoal nele inseridos, salvo se provocado por caso
fortuito ou força maior.

Da Propaganda Eleitoral
. " ..Art. 30. A propaganda de candidatos a cargos eletivos
somente é permitida após a respectiva escolha pela convenção,
salvo a __intrapartidária com vistas â indicação pelo partido.
Parágrafo único.- No caso das prévias, a permissão prevista neste é limitada aos quinze dias anteriores à sua realização, esgotando-se com o seu resultado.
Art. 31. A propagànda através de quadros ou painéis
de publicidade e Outdoorssomente será permitida após o registro de candidatos.
§ 19 As empresas de publicidade deverão indicar ao comitê interpar'tidário os séiis pOntos disponíveis para veiculação
de propaganda eleitoral, os quais não poderão ultrapassar
cinqüenta por cento do total dos espaços existentes no município. Esses locais serão divididos em gr!Jpos, de forma eqüitativa,-c-om ponto de maior e menor impacto visual, para serem
sorteados entre os partidos e coligações concorrentes, para
utilização em qualquer período ou durante todo o processo
eleitoral.
§ 2:! Os partidos e coligações deverão comunicar às empresas, por escrito, os períodos e a quantidade de quadros
ou painéis qrie utilizarão dos grupos a que se refere o parágrafo
anterior. Os que deixarem de ser utilizados n~o poderão ser
redistribuídos entre os demais concófi'Cmtes, autorizando-se.
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a venda desses espaços, nos intervalos dos períodos estipulado_s, somente para publicidade sem fins eleitorais.
§ 39 O custo eStimado pelas empresas para a propa-

ganda eleitoral de que trata este artigo, não poderá se~ superior
àquele praticado para publicidade comercial.
Art. 32. As entidades ou empresas que realizarem pesquisas de opinião pública, relativas às eleições ou aos candidatos, para serem levadas ao conhecimento público, são obrigadas a registrar, no prazo mínimo de três dias antes da divulgação, na sede da zona eleitoral ou do_ Tribunal Regional .
Eleitoral nas capitais, previamente notificados pelo Juízo dos
partidos ou coligações, as informações mínimas- a ·segUir relacionadas:
I - quem solicitou a pesquisa;
II- de onde proveio o montante global dos recursos,
dispendidos nos trabalhos;
III - a metodologia e o período de realização da pesquisa;
IV- o plano amostral e ponderação no que se refere
a sexo, idade, grau de instrução, nível económico e área física
de realização de trabalho;
V- o nome do financiador do trabalho;
VI- o sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo.
§ 1~ As informações eSIJécíficas nos incisos deste artigo
ficarão à disposição -dos partidos políticos, das coligações e
dos candidatos registrados para o pleito, que a elas terão
livre acesso.
§ 29: Em caso_de descumprimento do disposto neste artigo~ responsáveis pela empresa ou instituto de pesquisa e pelo
órgão divulgador, no limite de suas responsabilidades, estarão
sujeitos à pena cominada no art. 322 da Lei n9 4. 737, de
15 de julho de 1965 (Código Eleitoral).
Art. 33. -os pattidos políticos, mediante requerimento
à Justiça Eleitoral, que baixará diligência imediatamente, terão acesso ao sistema interno de controle, verificação e fisCalização da coleta de dados dos institutos ou entidades que derem
ao conhecimento público -pesquisas de opinião relativas às
eleições, e poderão confrontar e conferir os dados publicados.
§ 19 A recusa ao cumprimento do_ disposto neste artigo
ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou dificultar
a ação fiscalizadora dos partidos, tornará os responsáveis pela
entidade ou empresa de pesquisa sujeitos a pena idêntica à<} uela cominada no artigo anterior.
§ 29 A comprovação de irregularidades ou dessemeIhança entre os dados veiculados e aqueles aferidos pela diligência do partido político tornará os responsáveis pela entidade ou instituto de pesquisa, bem como pelo órgão divulgador,
sujeitos à pena c_ominada no artigo 323 da Lei n" 4.737, de
15 de julho de 1965__(Código Eleitoral).
Art. 34. A propaganda eleitoral no rádio e n_a televisão,
para as eleições de 3 de outubro de 1992, restringir-se~á, unicamente, ao horário gratuito disciplinado pela Justiça Eleitoral,
com expressa proibição de qualquer propaganda paga, obedecidas as seguintes normas:
I - todas as emissoras do País reservarão, nos quarenta
e cinco dias anteriores à antevéspera das eleições, oitenta
minutos diários para a propã.g~nda-, sendo quarenta minutos
à noite, entre vinte horas.e trinta minutos_e vinte e uma
horas e dez minutos na televisão e entre vinte horas e villte
_hgras e quarenta minutos no rádio;
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II___..: a Justiça EleitOral distribuirá os horários reservados
entre os partidos políticos que tenham candidatos registrados
às _eleições majoritárias, às eleições Proporcionais- ou a ambas,
observados os seguintes critérios: - -a) vinte minutos diários divididos igualmente entre os
partidos políticos que tenham elegido,_ em 3 de outubro de
1990, no mínimo um representante para o Congresso Nacional
e três representardes para Assembléias Legislativas;
b) trinta minutos diários distribuídos entre os partidos
políticos, na proporção do número de seus repres_entantes
no Congresso Nacional, cumprida a exigência da alínea anterior;
--c) trinta minulos diários distribuídos entre os partido-s
políticos, na proporção do número de seus representantes
na Assembléia Legislativa, cumprida a exigência da_ alínea
a;
d) ao partido político a que tenha sido distribuído tempo
diário inferior a um minuto, facultar-se-á a soma desses tempos
para utilização cumulativa até o limite de três minutos;
e) os partidos políticos que registrarem candidatos a apenas uma das eleições, proporcional ou majoritária, terão direito à metade do tempo que lhes caberia de acordo com os
critérios das alíneas a, b e c deste inciso, inclUSIVe ilo que
se refere aos tempos mínimos;
f) a redução prevista na alínea anterior não se aplica
se tiverem sido registrados candidatos a ambas as eleições
em coligação;
III- na distribuiçã9 d_o tempo a_ que se refere o inciso
anterior, a coligação usufruirá cumulativamente do tempo atribuído aos partidos que a integram, respeitados os critériOs
das alíneas a, b e c;
IV- a representação de cada partido no Congresso Nación~al e na Assembl~ia Legislativa, para efeito da distribuição
do tempo, será a eXIstente ~a data da publicação desta lei;
V- compete aos parhdos ou coligações, por meio de
comissão especialmente designada para esse fim, distribuir
entre os candidatos registrados, os horários que lhes coube~
rem;
VI- desde que haja concordância entre todos os partidos
participantes, em cada parte do horário gratuito poderá ser
adotado critério de distribuição diferente do fixado pela Justiça
Eleitoral à qual caberá homologar;
VII- as emissoras de rádio e televisão são obrigadas
a divulg~r. gratuitamente, comunicados ou instruções da Justiça Eleitoral, até o máximo de quinze minutos diários, consecutivos ou não, nos trinta dias anteriores ao pleito;
VIII- independentemente do horário gratuito de propaganda elei~oral, é facultada a transmissão, pelo rádio e pela
televisão, de debates entre os candidatos registrados pelos
partidos políticos e coligações, assegurada a participação de
todos os partidos que tenham candidatos em conjunto ou
em: blocos e dias distintos; nesta última hipótese, os debates
deverão fazer parte de programação previamente estabelecida, e a organização dos blocos far-se-á mediante sorteio,
salvo acordo entre os partidos interessados;
. IX- a manifesta preferêncía de uma emissora de rádio
e te'levisão, após o registro dos candidatos, em favor de um
ou mais e em detrimento de outro candidato, em qualquer
horário da programação normal ou nos noticiários jornalísticos
Í'egulares, acarretará a sua suspensão por até dez dias, por
determinação da Justiça Eleitoral, mediante denúncia dos partidos políticos ou do Ministério Público, ficando os respon-
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'§ 2"' O ji.iii eleitoral, no prazo não superior a vinte e
quatro horas, notificará de imediato o ofensor para que exerça
seu direitO de defeS3., tambéni em viilte e quatro horas, após
o tempo destinado ao horário gratuito previsto no inciso I · o que, no mesmo praZo, deverá proferir sua decisão.
§ 39 Deferido o pedido, a resposta ocorrerá em até quadeste artigo, é reduzido à metade, sendo a propaganda eleitoral no rádio e televisão realizada nos vinte dias anteriores J;enta e oito horas apóS a decisão.
c
_
_ _
à antevéspera da eleição, aplicada a hipótese prevista nos
§ 49 Se a ofensa for produzida em día e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos paráincisOs VIH e IX deste artigo.
§ 29 O tempo destinado à propaganda gratuita no se~
grãfOs "ariteiiores, O Juiz Eleitoral determinará que esta seja
gundo turno será dividido igualmente entre os candidatos, divulgada nos horários que deferir; eiri termos e- na fónfta
. observando-se, quanto ao inicio da programação-, -os· horários queserão --preV1ãmente aproVados, de modo a não ensejar
tréplica. ·
e critérios fíxados no_in_çiso I deste artigo.
Art. 35. Da propaganda eleitoral gratuita poderão par§ s~ Da decisão caberá recurso, sem efeito suS:peDSlVb",
tidpar, além dos candidatos registrados, pessoas devidamente ao Tribunal Regional Eleitoral no prazo de vinte e quatro
credenciadas pelos partidos aos quais couber o uso do tempo~ horas da data da sua publicação, 'jriiifándo -o rec_órrente a
mediante comunicação às emissoras pela comissão referida fita referente ao programa e assegurando~se igual prazo ao
no inciso V do artigo anterior, resguardada aos candidatos recorrido para contra-razões.
§ 6' O Tribunal Regional Eleitoral deverá proferir sua
a destinação de pelo menos dois terços do tempo, em cada
decisão no prazo máximo de vinte e quatro horas e, no caso
programa.
Art. 36. Após o processo de escolha dos candidatos de provimento do recurso, observado o disposto ·nos parágrapelos partidos, ficará assegurado o direito de resposta aos fos 39 e 4" deste artigo ..
§ 79 As decisões referentes a reclamaçõe_s e represencandidatos, partidos ou coligações, atingidos por afos ou afirmações caluniosas, difamatórias ou injuriosas, praticados nos tações Sóbre á- propaganda eleitoral gratuita nas emissoras
horários destinados âs programações normais das emissoras de rádio e televisão serão julgadas pelo plenário dos Tribunais
Regionais Eleitorais nas capitais e pelo Juiz Eleitoral da resde rádio ou televisão.
§ 1"' O "ofendido ou seu representante Iei3f,-Poderá for- pectiva zona, quandO dO interior, assegurada ampla defesa
mular pedido para o exercício de direito de respostª, ao Juiz aos acusados.
Art. 38. Em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto
Eleitoral, dentro de quarenta e oito horas d:;t ocorrência do
fato, devendo a decisãO ser prolatada improrrogavelmente será admitida a censura ao programa eleitoral.
Parágrafo único. A Justiça Eleitoral coibirá, imediatanas quarenta e oito horas seguintes.
mente, de ofício, toda a propaganda eleitoral ofensiva à honra
§ 29 Para efeito- de apreciação do exercício do direito
de resposta previsto neste artigo, o Juiz Eleitoral deverá noti- do candidato, à moral e aos bons costumes.
ficar imediatamente a emissora responsável pelo programa
Art. 39. A partir do regis_tro da r~sp_ectiva candidatura,
para que entregue, nas vinte e quatro horas subseqüentes, é vedada a transmissão de propagandas de rádio ou televisão
sob as penas do artigo 347 do Código Eleitoral, cópia da aPresentadas ou comentadas por candidatos, e se o nome
fita da transmissão pela televisão ou pelo rádio, conforme do programa for o mesmo q.ue o do candidato, fica proibida
o caso; que será devolvida após a decisão.
a sua divulgação, sob pena de cassação do registro corres§ 39 Deferido o pedido, a resposta será dada em até pondente.
quarenta e oito horas após a decisão.
_. -~
Parágrafo único. Após o regist!6 das_candidaturas, as
§ 49 Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabi- emissoras de rádio e televi~ão p()derão convidar, até a-antevéSlizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos pará- pera das eleições, candidatos para participarem de suas progra~
grafos anteriores, o Juiz Eleitoral determinará que a resposta mações, desde que seja garantida igual oportunidade aos desejjl divulgada nos horáriOs que deferir, em termos e forma mais concorrentes.
Previamente aprovados, de modo a não ensejar tiéplíCã: - - --- -Art..- 40-. As recfainaÇões ou-represenra-Ções·contra o
Art. 37. É assegurado o direito de resposta a-qualquer não cumprimento das disposições contidas em lei por parte
pe~soa, candidato ou não, em relação a quem sejam feitas
das emissoras, dos partidos ou coligações, seus representantes
afirmações ou transmitidas imagens caluniosas, difamatórias . ou candidatos, deverão ser dirigidas aos Juízes Eleitorais.
~u injuriosas, no hófário gratuito da propaganda eleitoral;
§ 19 Se o município for divididO em inais-de uma zoriã
o ofendido utilizará, para sua defesa, tempo igual ao usado eleitoral, o Tribunal Regional ~leitora! designará um dos respara o ofensa, nunca inferior a um minuto, deduzido do tempo pectivos Juízes para decidir as reclamações ou represeritações.reservado ao partido ou coligação em cujo horário esta foi referidas neste artigo, inclusive as ·que versarem propaganda
cometida. Se o tempo reservado, na forma prevista no art. eleitoral gratuita nas emissoras de rádio e televisão.
34 desta lei, ao partido ou coligação a que pertencer O ofensor,
§ 29 Se a reclamação oU representação for de partido
for infefior a um minuto, a resposta será levada ao ar tantas ou coligação contra emissora ou autoridade pública que esteja
vezes quantas sejam necessáriaS para sua complementação, impedindo. o exercício de propaganda assegurada por lei ou
devendo, necessariamente, responder aos fatos veiculados na permitindo o exercício de propaganda proibida, o órgão comofensa.
petente da Justiça Eleitoral decidirá, imediatamente, a fim
§ 1"' O ofendido ou seu representante legal poderá for- de que, no prazo máximo de vinte e quatro horas da data
mular·pedido para o exercício de direito de resposta ao Juiz da reclamação ou representação, seja·assegúrado ao interesEleitoral dentro de vinte e quatro horas do término da trans- sado acesso ao rádio ou à televisão para iniCiar oU prosseguir
missão, devendo instruir o requerimento com cõpia-do progra~ na propaganda eleitoral ou para que seja irn.ediãtarilenté susma em fita, se a veiculação for feita pela televisão ou pelo pensa, sem prejuízo das sanÇões que_ possam ser aplicadas
rádio, a qual será devolvida, cumprida a decisão.
à emissora ou autoridade responsável.

sáveis pela empresa sujeitos às penalidades previstas no artigo
323 da lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral).
§ 1' Ocorrendo a hipótese de eleição em seg1Jndo turno,
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Os_ Tribunais Regiõnais Eleitorais manterão

sem~

pre-um dos seus Juízes -de plantão para conhecer e julgar
reclamações ou representações não decididas no prazo estabelecido no parágrafo anterior.
§ 49 O díspõSto_ nos parágrafos anteriores rião" é'Xélui
o uso de habeas corpus ou mandado_ de segurança, quando
cabíveis.
- -- - § 5!' No caso de o Juiz Eleitoral indefeiir a·reclamação

ou representação, poderá o interessado renová-la perante o
Tribunal Region"al Eleitoral, que resolverá dentro de vinte
e quatro horas.
§ 6° O interessado, quando não for atendido no piazo

a que se refere o parágrafo-anterioTOU oi:::õr-rer demora, poderá
levar o fato ao conhecimento do Tribunal Superiór Eleitoral,
a fim de que sejam adotadas as providências necessárias.
Art. 41. A Justiça Eleitoral poderá notificar _os ·responsáveis por qualquer emissora de rádio ou televisão, sob as
penas do art. 347 do Código Eleitoral, para que cessem e
desmintam imediatamente transmissão que constitua infiação
â legislação eleitoral.
Art. 42. No caso de abuso ou crime eleitor3.1 praticado
na propctganda através de radiodifusão, a emisSó"ra, ao ter
conhecimento da denúncia, através da Justiça Eleitoral ou
de cópia protocolar que receber do denunciante manterã a
gravação ã disposição do J ufzo Eleitoral, até a decisão final
do processo.
Art. 43. Nenhuma estação de radiodifusão de propriedade da União, dos estados, dos municípios e do Distrito
Federal, e de qualquer outra entidade de direito pUblico, ou
nas quais_ possuam eles maioria de cotas ou ações, bem ainda
qualquer serviço de alto-falante mantido pelas mesmas pessoas, poderão ser utilizados para fazer propaganda política
ou_ difundir opiniões favoi""áveis ou contráila.S a qualquer partido ou_ coligação, seus órgãOs, representantes -õil. candidatos,
ressalvada, quanto às estações de radiodifusão, a propaganda
gratuita de que trata esta lei.
Art. 44. No que se refere à propaganda eleitoral e ao
uso do rádio e da t !leviJão, observa-se-ão, no segundo turno,
as prorrogações, rep<'traç6es e penalidades previstas nesta lei.
Art. 45. Será perm:tida, na imprensa escrita, a· divulgação paga de propaganda no espaço máximo a ser utilizado,
por edição, para cada ..,dndidato, de um oitavo de página
de jornal padrão e de Upl quarto de pagína de revista ou
tablóide.
Art. 46. É assegurado o direito de resposta na imprensa
escritã. aos candidatar:, partidos ou coligações atingidos por
afirmações calunio~..l.s, difamatórias Ou injUriOsas; iifilíz-a:ffdose· o ofendido para sua defesa, do mesmo_ espaço, página,
tamanho e caracteres usados na ofensa.
§ 1"' Na hipótese deste artigo, o ofendido ou seu representante legal poderá impetrar o direitO de resposta ao Juiz
Eleitoral, dentro de dois dias da data da veiculação, instruindo
o pedido com um exemplar da r ublicação.
§ 2"' O Juiz Eleitoral notifcará imediatamente o ofensor
para, em igual prazo, exercer o seu direito de defesa, devendo
a decisão ser pro latada no prazo máximo de seis dias da data
do aforamento do pedido.
§ 3"' Deferido o requerimento, a divulgação da resposta
ocorrerá até quarenta e oito horas após a decisão.
Art. 47. Nos bens que dependam de concessãc do Poder Público ou que a ele pertençam, bem como nos de uso
comum, é proibida _a propaganda, inclusive por meio de faixas
ou cartazes afixados em quadros _ou painéis, salvo em locais
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indicados pelas prefeituras, para uso gratuito, com igualdade
de condições, ouvidos os partidos e coligações. Em bens particulares, desde que com a permissão do detentor de sua posse,
fica livre, independentemente de licença de qualquer autoridade, a fixação de propaganda eleitoral, exceto:
I -através de anúncios luminosos, faixas fixaS, cartazes
colocados em poiitos não especialmente designados e inscrições n_os leitos das vias públicas, inClusive rodovias;
II- através de projeção de vídeo, de cartazes afixados
em cinemas, teatrOs, clubes, lojas, restaurantes, bares, mercados, exposições, estações rodoviárias, ferroviái"ias, de metrós
e aeroportos;
III -com utilização de faixas ou cartazes instalados em
ginásios e estádios desportivos, de propriedade particular ou
pública, ou por meiO de faixas e cartazes portáteis levados,
mesmo voluntária e gratuitamente, por-fieq"üentadores de-ginásios e estádios;
IV - por intermédio de circuito fechado de som ou de
simples imagem em recintos a que o público tenha acesso,
como cinemas, teatros, clubes, lojas, exposições e semelhantes.
Art. 48. É assegurada, independ_entemente de licença,
decretos ou posturas municipais, a propaganda através de
dishibuíção de folhetos, volantes e demais tipos de publicações
impressas.
Art. 49. Constitui ciifue eleitoral, punível com a pena
de detenção de seis meses a um ano e cassação do registro,
se o n!Sponsável for candidato~ ou se devidamente provado
que se fez beniflciário a--divulgação de qualquer espécie de
propaganda política no dia da eleição, mediante publições,
faixas, cartazes, imagens, símbolos ou legendas em vestuários,
postos de distribuição ou entreg~ de material e qualquer forma
de aliciamento, coação ou manifestação tendente a influir,
coercitivartfente, n·a vontade do eleitor, nas Vías públicas e
nos ace-ssos aos locais de votação, agravando-se a fnfração
- se ocorrer junto às Seções Eleitorais.
_Art. 50. O Poder Executivo editará ilomi3.S i"e-giilani.entando o modo e a forma de ressarcimento fiscal às emissoras
de rádio e de televisão, pelos espaços dedicados ao horário
de propaganda eleitoral gratuita.
Art. 51. A transferêncià do eleitor de um município
para outro do mesmo estado, não será permitida no ano em
que se realizarem eleições municipais.
Parágrafo único.~ O disposto neste artigo e nos itens
II e III do§ 1• do art. 55 da Lei n• 4.737, de 15 de julho
de 1965 (Código Eleitoral), não se aplica à transferência de
título eleitoral de servidor público civil, militar ou autárquico,
ou de membro de sua família, sob sua dependência económica,
que seja obrigado à mudança de residência, por motivo de
remoção ou de transferência fUncional.
Art. 52. A transferência do domícilio eleitoral dos
atuais prefeitos, viCe-prefeitos e vereadores para outros muni~
cípioS riáo será deferida no ,curso de seus correntes mandatos,
ressalvada a hipótese -de renúncia, no prazo previsto nO art.
10 desta lei.
Art. 53. São validadas as escolhas de candidatos feitas
pelos partidos políticos a partir de 3 de abril de 1992.
Art. 54. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para o fiel cumprimento desta lei.
Art. 55. Esta lei entra em vigor nos termos do art. 16
da Coilstituiçáo Federal.
Art. 56. Revogam-se /as disposições -em contrário.
r
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovada. A matéria vai à sanção.
O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, peço· a palavra
para uma declaração de voto.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para decla·
ração de voto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
Vejo que, afinal, se torna realidade um disposifívo pelo
qual lutei há alguns 3ilOS nesta Casa e que foi, 3.fii1al, vencido
pela Maioria.
Agora se chega à conclusão de que a melhor forma de
se evitar a fraude, na eleição, é permitir que as mesas receptoras sejam ao mesmo tempo mesas apuradoras. Porque, perante as mesas receptoras estão os fiscais_ de. tcfdóS:_os__P_arQdQ~
e, isso, possibilitará que não se multipliquem as fraudes tão
comuns nas apurações, feitas depois de alguns dias,
De modo que quero me congratular, Sr. Presidente, com
esse dispositivo, porque é uma velha reivindicação que sustentei, sem êxito, eril outras oportunidade nesta Casa. ____ _
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A !'residência igualmente se regozija por essa solução a que se chegou
na apreciação do projeto do nobre Senador Máifo_~·Çovas,
que teve a oportunidade iniciativa de submeter essa matéiia
à apreciação do Senado e do Congresso Nacional.
A Presidência cUmprimenta, além do autor dã prOposição, o nobre Senador José Fogaça, _que se desdobrou em
esforços para conciliar o Substitutivo da Câmara com o projeto
original, até que chegássemos, hoje, a essa solu_ção que reflete,
sem dúvida, o senso de responsabilidade do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada a
- _,matéria constante da Ordem do Dia-.- --Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JU1'AHY MAGALHÃES (PMDB - BA. Pro,
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. President~, Srs. Senado_res,
nos últimos tempos, vimos tomando conhecimento de afirmativas, formuladas por economistas e cientistas polítiCos oü
educacionais, de renome mundial, no sentido de que o Brasil
não está preparado nem se está prepai"aridó" para ·enfi-entar
os desafios tecnológícOs do ano 2000. Aliás, a passagem do
século tem sido escolhida arbitrariamente, como um ·ponto
de referência, por diversas áreas da atividade humana, sempre
que determinadas metas devem ser alcançadas.
Na primeira semana deste mês de junho, mais um~ severa
admoestação sobre os problemas brasileiros veio, através das
palavras do experiente observador dos assuntos latino-ame~
ricanos, na revista IstoÉ, o Professor Riordan Roett, da EScola
de Estudos Avançados Internacionais da Universidade Johns
Hopkins, em Washington. Para ele, o Brasil terá enormes
dificuldades no campo da competitividade, da produtiVidade,
daqui para o ano 2000, porque ''já não importa se o País
tem um grande número de trabalhadores, mas eles. são mal
nutridos, mal pagos, mal educados" e ficará parã-tfãs, alijado
do jogo internacional, por não contar _"com trabalhadores
bem preparados, com um sistema de educação que funcione."
Dado o respeito que o _citado professor merece, é opor~
tuna fazermos uma reflexão sobx:e as funções da escola, aqui
tomada em seu sentido mais amplo) ou seja: o sistema de
,ensino, em seus diversos níveis.
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_Não pod_emos, entretanto, Srs. Senadores, proceder, de
imediato, ao exame do que seriam as funções de um sistema
ideal.de ensi~o, aquele capaz de realmente of~re_cer, d_e tnodo
universal, as condições necessárias ·à realização do homem
integral, aquele ensino capaz de despertar, desde cedo, nos
cidadãos, a sua consciência política, aqui tomada como a vi_$ãO
do próprio papel na sociedade, a capacidade de participar
nas decisões sobre o destino da Nação.
_
_· .. -~rimeiro temos que, penosamente, trazer a visão real
do que está_ acontecendo na riossa precária fede oficial de
ensino, da qual saem, quanto ao curso fundamental, crianças
iletradas, ignorantes dos avanços que o mundo realiza; quanto
ao en~ino-médio, jovens mal preparados, inconscientes sobre
os reclamos que a Pátfia faz da sua contribuição valiosa; e
do ensino superior, profissionais mal preparados para exercer
sua profissão, a qual fora, por sinal, escolhida de acorOO com
circunstâncias de se_gundo peso e não de confbrmid~de com
as tendências individuais.
IÍlfelizmente; o que tem sido ofertado, em matéria de
ensino público, à massa estudantil, não é suficiente para fazer
acompanhar as andanças da elite .. Com isso, à margem, a
massa permanece na sustentação de uma diyisão de classes.
Esse quadro não é desconhecido de nenhum de nós; mas
as jmagens tendem_ a esmaecer, quando estamos envolvidOs
por múltiplos interesses.
.
_.
Assim, peço licença aos nobre$ c.ompanheiros para lembrar alguns dados fornecidos por entidades tais como a Unes~
co, o ~BGE, o antigo IPEA (agora com diferentes atribuições).
O índice de analfabetos no Brasil_continua alto- é de-21 %,
o que representa o dobro dos patamares da Colômbia e do
Paraguai e mais de quatro vezes o da Argentina; essa taxa
de analfabetismo está relaçion~da com o fato de::que, da popu~
lação entre 15 a 19 anos, chegam aos 85_% .os que ou abandonaram __a,_escola precocemente, ou nunca tivera acesso a--ela.
O ,exército de 4,5 milhões de crianças fora da escola se distribui
de forma desigual: é mais baixa a cobertura escolar nas .regiões
Norte e Nordeste, assim como na zona rural em relação à
urbana. Entretanto, com o movimento migratóriO e a cres~
cente pauperização, avoluma-se nos grandes centros urbanos
-o_ COTI~i_ngente_ de crianças nas ruas, que se evadiram da escola
porque fracassaram nos estudos, ou- porque precisam "ganhar
a vida". Quase lll:etade das crianças_ que ingre~sam na 1~ série
do_ ciclo básico tendem à rePrõvação, sendo que a-continuidade
dos estudos, além da 4~ série, constitui um desafio quase inven~
cível; a própria conformação das escolas contribui para tal,
já que grande parte delas interrompe a oferta de ensino no
final da 4ª série. Isso o_c:o_rre em 21% dos __e_stabeleçirnentos
situadOs rias cidadeS; e chega a 71% daqueles da zona rural,
O ciue exige- das crianças e jovens rurais esforço~ dispêndio
de _tempo~ de dinheiro (já extremamente reduzido). Como
Podemos aceifilr que se mantenha essa situação?
Creio que os jovens do campo s~o os maürsacrificados,
pois~ além de todas essas barreiras, são obrigados a assimilar
conteúdos programáticos distanciados da sua realidade (ie vi~
da; a impropriedade das disciplinas formaJísticas, assim como
a preparação deficiente dos professores (sobretudo no me_io
rural do Nordeste, é comum_ verem~s,e mestres_ munidos de
boa vontade, mas destituídos de qualquer qualificaçãO para
o magistério incitam os alunos_a abandonar a escola e assumir
atividades mais compensatórias.
Se a necessidade de trabalh~r interfere no aproveitamento
do alunado de ciclo básico, esse fenômeno acentua-se no to~
cànte ao nível intermediário de ensino. Com isso, ao tnvés
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de uma preparação profisSional adequada, os jovens auferem
rudimentos de saber nos bancos escolares e vão para as lides
tentando vencer as próp-rias limitações apenas com a prática,
o "aprender fazendo", sem apoio de reflexão que 105 leve
ao conhecimento dos mecanismos. De fato, o ensino de segundo grau atende a somente 14% dos jovens na fa"i:~a eiáfia
prõpria (15 a 19 -anO-s), embora ofereça boa oportunidade
de prosseguimento nos estudos a um alto percentual dos que,
tardiamente, recorrem ã-esoola; chega aos 80% o número
dos que, tendo obtido certificado de conclusão do básico,
procuram matricular-se. Seria-esse um dado promissor, todavia, seja pela reconhecida baixa qualidade do ensino, seja
pela indefinição de objetivos pedagógicos, seja pela pressão
dos problemas financeiroszos índices de evasão e repetência
são altíssimos. Por isso é que se constata que três quartos
da mão-de-obra brasileira têm uma taxa de escolaridade inferior a oito anos, o que nos coloca "de. fora do bonde da
história."
Nossas escolas performam um exército de jovens frustrados, pois não são capazes de realizar-se sozinhos, de pesquisar,
de pensar em profundidade- enquanto o mercado de trabalho, que se torna a cada dia mais ex.{gente quanto à especialização, é exíguo para recebê-los.
Senhores, não é difícil encontrar as razões por qu_e _a
qualidade do ensino dito de 2"' grau é tão deficiente-- eSSe
nível foi senl.pre preterido pelo MEC, em função dos níveis
anterior e posterior. A alocação de recursos públicos, que
jamais alcançou 10% dos recursos globais da área educacional,
oscilando entre 6% e 9% (só eni 1980, &endo que ultimamente
essa taxa tem sido de 7%)- revela a ausência de uma política
séria, ae uina definição de Õbjetivos no tocante ao ensino
médio. Recentemente- em dezembro de 1990- por ocasião
do Encontro Nacional do Ensino Médio, os educadores procederam a um levantamento da situação dessa modalidade educacional no País, tendo em vista o preceito constitudol131
que visa à HprogtessiVa ·extensão da obrigatoriedade e gratuidade", mas sendo que a legislação não determina que o MEC
faça investimento no ensího de z~ grau. É significatíva a declaração do professor José Luitgard, que reconhece:
"'O ensino médio é o primo pobre da eduC8.ção brasileira e a partir da imPlantação do Programa de Alfabetização e CídadáOía ele será um ponto nevrálgico, pois
é para onde vai desembarcar todo o resultado desse programa.''

A saída, apontada ao final do encontro, foi o estabelecimento de uma parceria entre o MEC e o~ estados, contand_o
com a ajuda de financiamentos externos, como o Programa
·das Nações Unidas para o De~envolyime_nto.
0 que mais pesa, enfinl, nessa situação de desfavorecimento, é, em verdade, a falta de uma visão clara da função
dessa etapa escolar. Esse problema tem origem na Con-stituição de 1937, que torna explícita uma dualidade de objetivos
para o ensino desse nível, no artigo 129:
•• ... o ensino pré-vocacional e profiSsional dêstioado
ás classes menos favorecidas é, em matéria de educação,
o primeiro dever do Estado. Cumpri-lhe dar exe~ução
a esse dever, fundando institutos de ensino profissional
e subsidiando os de iniciativa dos estados, dos municípios
e dos indivíduos ou associações partiçulares e profissionais. É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos
criar, na esfera de sua especialidade, escolas de apren-
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dizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de seus
associados. A lei regulará o cumprimento desse dever
e os poderes que caberão ao Estado sobre essas escolas,
bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem
concedidos pelo poder público." (o grifo é nosso).
Consolidava-se uma distinção entre o ensíno dito secundário, com objetivo de preparar bem os filhos dos ricos para
a, universidade, e o técnico-profissionalizante, destinado a-fornece_r mão-de-obra para atender às necessidades da indústria.
Essa concepção, que no dizer de Anísio Teixeira era " a escola
para nossos filhos e a escola para os filhos dos outros", foi
a base da rejeição, por setores da sociedade, ao ensino profissionalizante, o que hoje ainda é facilmente detectável.
Ao longo de todo esse tempo, tem-se verificado a existência de não só- um, mas diversos ensinos de 2o grau, variando
em -~_urrículo, em proposta pedagógica e sobretudo em qualidade. Assim, sempre existiram e ainda existem escolas diferentes para atender a clientela de origem diversa, de pretensões
e ambições variadas, de formação anterior menos ou mais
deficiente. Assim, ao invés de tornar-se um meio, á disposição
das classes menos favorecidas, de ascender a posições melhores na sociedade, a escola estimula a segregação das classes
sociais.
Ao final da década de 50, começaram as tentativas de
amenizar os problemas do 2~> grau. Com isso, surgiu a Lei
n~ 4.024, de 1961, que propunha a equivalência dos cursos
secundários; des~a forma, os egressos do curso técnico-profissionalizante deveriam ter acesso, em iguais condições, ao
nível superior; multiplicaram-se, a partir de então, as vagas
nas universidades, com sérios comprometimentos na qualidade dos cursos.
A Lei n~ 5.692, de 71, veio como uma excelente proposta
de conciliar os objetivos de formação geral e profissional:
todos sabemos que, por não contar com infra-estrutura adequada, por não ser bem aceita nem por professores nem por
alunos, a proposta foi um fracasso.
Hoje, mantém-se a rejeição que os jovens de classes mais
favorecidas demonstraram pelo ensino profissionalizante. E
os-demais acompanham essa atitude, pois sentem-se marginalizados, se não cursarem uma universidade.
4

Parece-nos que, no País, o trabalho já não é percebido
como o maior fator de engrandecimento, de enobrecimento.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, confesso-me um homem
nostálgico, mas com esperanças no futuro. ViSlumbro os tempos que hão de vir, em que os jovens brasileiros estarão em
pleno gozo de sua cidadania, unindo o estudo ao trabalho,
contribuindo com seu intelecto e sua ação para o desenvolvimento da Pátria.
O processo educacional, tendo como princípio a preparação para o trabalho, tomada como preparação para acidadania, deve começar nos níveis básicos, e a oportunidade tem
que ser estendida a todos.
Temos que -atender, de forma universal, as crianças e
jovens do campo. Nas áreas distantes das cidades, o Governo
tem que adaptar os currículos, os horários, os períodos escolares às necessidades dessa classe de trabalhadores, pois os ciclos
~e colheita e plantio requerem o auxílio, nas glebas, daqueles
que, fora dessa época, devem dedicar-se ao estudo regular.
Um exemplo a ser seguido em toda a Federação pode ser
observado no Estado do Espírito Santo, onde os Centros Integrados de Educação Rural, nos_ municípios de Água Bra~ca,.
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Nova Venécia e Boa Esperança; têm por objetivO- oferecer
melhores condições de trabalho e de vida aos futuros produtores, por meio de uma série de ações que unem o currículo
escolar corrente do ensino fundamental a práticas educacionais
específicas e diferenciadas, voltadas para a realidade do cam-

po. Tais escolas, se disseminadas pelo Brasil, trariam a valiosa
contribuição de favorecer a fixação do homem ao solo 1 impedindo os desastrosos flui<.os migratórios que tanto fazem crescer a miséria das favelas.
Quanto ao secundário, ele deve ter claramente ·defini dÓs
os seus objetivos.- Nele, a preparação consciente para o mundo
do trabalho deve ser o princípio norteador. Urge uma mudança de atitudes em nossos educadores,. que devem transmitir, em todas as disciplinas, o valor do trabalho, a evolução
dos_ modos de produção, os frutos do trabalho. A formação
do estudante desse nível deve, ao mesmo tempo, dar-lhe condições de exercer uma profissão, cas_o _ele torne o seu curso
por terminal; mas não deve falhar em prepará-lo, também,
para a pesquisa uniyersitária.
No Paraná, graças à qualidade do ensino técnico recebido,
os egressos dos cursos do C~ntro Federal de Educação Tecno~
lógica são rapidamente absorvidos pelo mercado de trabalho.
Por isso é que, desde há 15 anos, os jovens disputam as 1.040.
vagas oferecidas, na porporção de cinco para um. E o diretorgeral, Professor Artur Antonio Bertol, testemunha que "um
diploma do CEFET é-Um seguro de e"mprego durante a ciise;•-.
Senhores, nosso futuro está nas mãos dos jQvens. Os
desafios se apresentam para serem vencidos por indivíduos
bem formados, ágeis nó pensar, hábeis no agir. Essas qualidades só se desenvolvem com uma boa escola, aquela que
_
queremos para todos os _nossos filhos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

·2Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
.à Constituição n~ 11, de 1991, de autoria do Senador AlfredQ
Campos e outros Senhores Senadores, que altera a redação
do § 3° do art. 57, do § 4• do art. 66, do § 3• do art. 68
e do art. 166, caput e seus§§ 1' e 2" da Constituiçã6.Federal.
(3• Sessão de Discussão)

:3.
Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei
do Senado n" 151/80 (n'-ô.503/85, naquela Casa), de autoria
do Senador Nelson Carneiro, qUe disciplína o-empTaCãilientO
de carros oficiais e dá outras providências.
-4-

Projeto de Lei da Câmara n' 55, de 1990 (n' 182/87,
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 33 da Lei
n9 4.137, de 10 de setembro de 1962, que regula a repressão
ao abuso do poder económico.
-5MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei do Senado n•. 16, de 1991, de autoria
do Senador Teotônio Vilela Filho, que dispõe sobre a instalação de aparelhos de compactação e incineração de lixo hospitalar em hospitaiS, clínicas, labatórios e entidades assemelhadas, e dá outras providências.

·6MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
.Ofício n• S/57, de 1991 (n° 670/90, na origem), do Presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitando licença prévia
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotou-se do Senado Federal, de acordo com o disposto no art. 53,
hoje o prazo previsto no art. 91, § 3~ d_o Regimento Interno, § 1~, da Constituição Federal, para instaurar processo contra
sem que tenha sido interposto recurso no sentido de inclusão o Senador José Ignácio Ferreira.
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n' 177, de .
O SR. PRESIDENTE Mauro Benevides) -Está encer·
1989, de autoria do Senador Francisco Rollemberg, que acres- rada a sessão.
centa parágrafo único ao artigo 399 da Lei n" 3.071, de l'
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 21 minutos.)
de janeiro de 1916 -Código Civil.
A matéria foi apreciada conclusivamente pela ComiSSãO
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MÁRIO
de Constituição, Justiça e Cidadania. A Presidência, atenCOVAS NA SESSÁO DE 19-6-91 E QUE, ENTREGUE
dendo ao disposto no § 6" do referido artigo, despachará o
Á REV!SÁO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO
projeto à Câmara dos Deputados.
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência convoca .sessão extraordinária do Senado a realizar-se
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB -:::SP. Para discutir.)
na próxima segunda-feira, às 14 horas -e 3Ô I11in1,1tos, com - Sr. Presidente, Srs. S_enadores, o que -hoje discutimos é
a seguinte
o parecer aprCYV"a.do pela Comissão de Assuntos Económicos,
tendo em vista relatório apresentado pelo nobre Senador RoORDEM DO DIA
nan Tito, a respeito de mecanismo de renegociação parcial
da dívida brasileira, mais especificamente, dos juros atrasados
-ldos anos de 1989 e 1990.
Discussão, em turno único, do Parecer n9 3, de 1991,
Portanto, não se trata pi'opriamehte da renegociação têmda Comíssão de Fiscalização e Controle, sobre representação junta da dívida externa, que é alg~ma coisa que esta Nação
ao Congresso Nacional, pelo Tribunal de Contas a União, inteírã ·anseía por ver ·viá.bilizada, e viabilizada em termos
acerca de aplicações finãnceiras realizadas ein 1983 pela Vale- possíveis de serem suportados pelo povo brasileiro. Trata-se,
sul Alumínio S/A, com infringência do Decreto-Lei n~ tão-somente, da renegociação dos juros- juros supostamente
1.290n3, concluindo que:
devidos -dos anos de 1989 e 1990. A partir de 1991, o
1) O Tribunal de Contas da União tome providências Governo Federal, espontaneamente, via Ministério da EConomia, Fazenda e Planejamento, adotou um critério para pagapara punição dos responsáveis;
2) Sejam encaminhadas, ao Ministério Público eàPro_çu:- mento dos juros vencíveis durante este ano. l)nilateralmente,
radoria Geral da Fazenda Nacional, cópias do processo para fixou que pagaria, das dívidas que envolviam o setor público
as medidas judiciais cabíveis.
com os_ bancos privados, 30% do valor_ dos supostos juros.
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devidos. Portanto, desde janeiro deste ano, o Governo está
pagando 30% dos juros vencidos durante este ano, decisão
que ele tomou unilateralmente e vem cumprindo normalmen~
te.
Tendo em vista quatro negociações anteriores que, embora tendo chegado a bom termo, não foram viabilizadas na
prática, agora, negociam~se, no que parece ser um longo processo, os juros devidos em 1989, 1990, e não pagos.
O valor desses juros não aparece com exatidão nem na
proposta nem no parecer. Quero até crer, por motivos bastante óbvios; é que sobre juros vão incidir juros, ou seja,
os valores devidos em 31-12-90 vão gerar juros até o instante
em que a parcela inicial de pagamento for feita.Quero dizer, Sr. Presidente, que, na minha avaliação
pessoal, comparada essa negociação com as anteriores, pare~
ce~me ser ela seguramente melhor para os interesses brasi~
Ieiros._ Creio, até, que, quando comparada a outras negociações internacionais, essa foi uma boa negociação. Ela se assenta sobre algumas premissas e ~alores desconhecidos, e isso
gera algumas interrogações; mas, enquanto proposição,-ela
me parece bastante razoável.
Se eu abstrair o que a condiciona, isto é, a resolução
do Senado, eu diria que ela é melhor que as demais, pois
preconiza que se paguem 25% apenas desses fUros vencidos,
tendo como teto a importância de dois bilhões de dólares
jogando os restantes 75%, ou logo acima disso, porque há
dois tetas numéricos: um de 25% sobre oito bilhões, que
é a_Penas o q_ue se pagará ne~te- ano, e -~~_!~_stantes 75%,
mats o acréscm10 eventual de Juros, que serao JOgados para
um período posterior, através da emissão de b.ónus. Há uma
prefixação de juros dentro de limites bastante razoáveiS. Não
se inclui, portanto, a cláusula tradicional_que nos levou a
oscilaç6es de juros desde 6% até 21%, de tal modo que,
hoje, mais de 50% da dívida brasileira é decorrente de variação
de taxa de juros e, portanto, nesse aspecto, parece-me que
a negociação foi bastante razoável.
Tendo em vista que ela apenas envolve juros desses dois
anos, calcula-se algo entre oito e nove bilhões de dólares,
poder-se-ia dizer que ela envolve algo de menor importância.
Entretanto, isso não é verdadeiro. E por quê? Porque essa
negociação, se chegar a bom termo, no mftlilno, estará sinalizando para certos parâmetros que, no futuro, terão signi~
ficado.
-É a primeira vez que O Senado se envolve nu~a aprovaçãq
desse tipo. Pelo menos enquanto instituição, até então o Senado não tinha sido convocado a opinar sobre negociações da
dívida externa. Essa presença nasceu de determinação constitucional recente. Estamos, afinal, pegando o bonde no meio
do caminho e, portanto, negociando alguma coisa, cuja origem
repousa em contratos que ·n6S não analisamos. Talvez seja
esse o principal problema e talvez a principal ressalva que
nós devêssemos ter feito, d~ que o fato de __t_ermos aprovado
essa matéria não sigiiifica a concordância do Senado com as
negociações e contratos anteriores, que agora ~~e b_l_lsca, em
termos dessa pequena negociação, modificar. Porém, quero
dizer a V. ~ o seguinte. OUvi, durante tod~ essa discussão,
algumas críticas ao processo. A primeira delas era que proble~
mas ligados à dívida externa não deveriam transitar apenas
no Senado, mas também na Câmara dos Deputados, tendo
em vista que a Constituiçâo determina no art. 49:
__
"É da competência exclusiva do Congresso NadOiial:
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos
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ou atas internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacíona1;"
Como está definido na Constituição, Congres~_Q_ Nacional
é a composição das duas Casas- Câmara e Senado- mesmo
atuando separadamente.
__ _
Conin·aqui s~--raia em comr)etêncüf exclusiva do Congresso, teoricamente posso falar em compromissos gravosos,
incluindo-se a Câmara dos Deputados como, necessariarnei:Jte,
uma Casa dentro da qual esse processo deveria passar.
Todavia, o art. 48 define que:
-"Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado
nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de
competência da União, especialmente sobre:( ... )"
Menos as constantes do art. 49. Mas, quando se vai ao
art. 51 e 52, verifica-se que ali, dentro da tramitação do Con~
gresso, há matérias que são de competência privativa da Câma~
ra e outras que são de competência privativa do Senado. Compete privativamente ao Senado (art. 52, V, da Constituição
Federal):
.. Autorizar operações externas de natureza financeira,
de interesse da União, dos estados, do Distrito Federal,
dos territórios e dos mUnicípios;"
O item VII diz:
"Dispor sobre limites globai§ e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos estados,
do Dis~rito Federal e dos municípios, de suas autarquias
e demais entidades controladas pelo poder público fede~
ral."
Ora, essas duas disposições constitucionais deixam claro
que, sendo matérias do Congresso Nacional-e entre aquelas
na qual não se exige sanção do Presidente da República, são
elas privativas do Senado Federal.
A se_gunda grande restrição que se_ f4Zia era de que, a
rigor, esta Casa, negociando com o Poder Executivo, construiu
a-Resolução n~ 82, que buscou encontrar resposta para uma
dúvida que assaltou a todos nós durante os últimos anos.
O Governo do ex~Presidente Sarney, que, em determi- _
nado instante, decretou a moratória, foi também assaltado
por essa dúvida: de como se faria aquilo que, magistralmente,
Tancredo Neves traduziu depois como sendo a possibilidade
de enfrentar 0 problema da dívida externa setn 0 sangue e
o suor dos brasileiros. O suor é até admitido, o sangue, ainda
não:-

0 - que foi esse ovo de Colombo?
Foi 0 que se chamou "capacidade de pagamento". Foi
essa expressão-capacidade de pagamento" _ que tem sido
o fulcro, o centro, a raiz de toda a negociação futura, porque,
já agora, a negociação da dívida externa tem que estar, necessariamente, balizada por essa resolução votada pelo Senado.
Volto a instituir em que ela votada pelo Senado depois
de uma longa negociação com Executivo, diga-se de passagem,
alterada já no instante de vir a este Plenário, numa concessão,
tendo em vista a negociãÇãO-que estava sendo feita; assim
corno a resolução, exatamente sob o argumento sob o argumenta que, na medida que o Senado fizasse as balizas para
a -negociação, estaria dando um respaldo que permitiria ao
negociador agir com a maior tranqüilidade e sobretudo, com
a maior firmeza.
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Essa resolução fixou com competência esse conceito: capacidade de pagamento. Ou seja, a negociação tem que obedecer, necessariamente, ao princípio de que nós só poderemos
pagar aquilo que corresponder a nossa capacidade_ de pagar,
sem com isso destruir a nossa persepectiva, a nossa ambição
justa de crescermos e nos desenvolvermos.

Sr. Presidente, a respeito disso, não vou me alongar.
Inclusive, com os documentOs que possuo, eu -também tive
o cuidado de ouvir, não apenas na Comissão, mas depois,
privativamente, os representantes do Ministério-da Economia
e do Banco Central, que tratam desse problema. Por uma
razão muito óbvia, o nosso Regünento Interno diz, no art.
20:
"Art. 20. Não será lícito ler da lribuna_Q_l! __ incluir
em discurso, parte, declaração de voto ou qualquer outra
manifestação pública, documento de natureza sigilosa."
Eu não vou me referir aO documento nos seuS pormeR
nores, mas, a rigor, fiqueí convencido de que o instrumental macroeconômico que me foi ofereCiao~ tendo em
vista o equihbrio de contas do Banco Central, a envolvida
emissão de moeda, a seigniorage, o Superávit fiscal, as
reser-ras em moeda forte. Os demais fato_res: pagamento
da dívida externa e dívida interna, havia em relação a
este ano, e este é_u_m conceito mutável ao longo do tempo,
é um conceito verifieãvel a cada in_stante. Havia um razoá R
vel equilíbrio. Pode ser que engane, esses números são
sempre projeções, mas eu, pessoalmente pude ler as projeções feitas no dias 31 de dezembro de 1990 e, por elas,
pareceu-me razoável a consistência entre a proposta feita
e os números apresentados. Não desço a detalhes~ pelas
razões que já expus, mas ine parece que isso não seria
impeditivo para que se votasse contrariamente.
O terceiro aspecto é que alguma coisa que cons_ta
da Resolução n9 82 e está e~plícita ali diz que:

"Nas negociações futuras, os contratos relativos
à operação de crédito externo de que participã. -a União
não poderão conter cláusula que preveja compensação
automática de débitos e créditos ou ressarciamento pela
União ou- suas autarquíãs--de despesas incorridas pelos
credores com viagens , hospedagens ou serviços técnicos
o_u jurídicos de seu exclusivo interesse.
Os contratos anteriores dispunham assim e o Brasil, inclusive, tem pago essas- despesas. todavia, há, no acordo, ao
seu final, duas cartas; urna, emitida pelo Embaixador_Jório
Dauster:
"Na condição de Embaixador Extraordinário para a
Negociação da Dívida Externa, desejo informar ao Comitê Assessor de bancos do Brasil que, conforme comuniquei em oportunidade anteriores, tendo em vista o disposto na Resolução n" 82, de 1990, do Sen~do Federal
do Brasil, a República Federahva do Bras1l nao está autorizada a compensar os bancos por despesas de transporte
e hospedagem incorridas em reuniões do Comitê que
tiveram lugar a partir de 11 de outubro de 1980."
Em seguida, também em anexo, há uma declaração as_sinada pelo Citibank e por uma série de outros bancos, refermdo-se à carta onde se diz que.:
"Como sabe V. Ex•, o papel fundamental do Comitê
consiste em elaborar um conjunto de medidas que seja
aceitável para os m~mbros da comunidade bancária inter-

nacional e, ao mesmo tempo, atenda aos interesses do
Brasil. Isso só pode ser alcançado mediante a representação adequada de cada grupo de bancos nas rii.miões
do Comitê Assessor e sua contribuição direta no processo.
-Caso isso não Ocoua, qUalquer conjunto de medidas
dirigido à comunidade fínariceira internacional fracass~
ria, na medida em que não teria satisfeito as neceSsidades
específicas de cada banco. em conseqüência, as despesas
de viagem e hospedagem incorrídas pelos bancos que
colnp6e"m o Comitê Assessor de bancos durante a elaboração do conjunto de medidas, são feitas em pro.veito
do Brasil e são fundamentais para o êxito das medidas."
Não quero contestar, nem discutir a carta enviada
pelo Comitê Assessor. Na realidade, há urna decisão do
Senado Federal, que é que tem competencia p-ara fazê-lo
no sentido de que não pode.
O que me perguntei, como _dúvida, com questionamento, é se a existência dessas duas carta:s era suficiente
para estancar essa hemorrgia a partir dessas despesas
e isso, parece-me, deveria ficar claramente exposto na
resolução. Esse, realmente, é um ponto crucial, não pelo
seu valor, mas pelo que representa em atenção à decisão
que o Senado Federal adotou a r~;gpeito da matéria.
O Sr~ Mansueto de Lavor - _Senador Mário Covas,
permite V. Ex~ um aparte?
O SR. MÁRIO COVAS - Pois não!
O Sr. Mansueto de Lavor --É apenas uma pergunta.
V. Ex~ confirma que houve essas despesas, contrariamente
à Resolução 82?
O SR. MÁRIO COVAS - O ·que a resolução impede não
é a despesa, é o pagamento.
que se está fazendo aqui
é uma tentativa de aCordo. No acordo, faz-se referência àque~
las despesas, e se pagará ou não se pagará. O que perguntO
é se a existência desse documento, por si só, qUe é um aditivo,
um anexo, alguma coisa vinculada ao contrato, é suficiente
para evitar isso. Porque há até uma cláusula com respeito
aos pagamentos. Há essas cartas que situam no tempo o instante em que isso não seria devido. E é evidente que esse instante
só pode ser o da Resolução do Senado. Até então não era
proibi~o, estava no contrato e se cobrava. No instante em
que o Senado decidiu que não pode, não se paga mais. É
o que o embaixador diz, embora ele se restrinja a citar despesas
de transporte e despesas de hospedagem.
- O Sr. Mansueto de Lavor - A minha pergunta é essa.
É se, depois da decisão do Senado Federal, do dispositivo
que proíbe essas despesas, elas existem, se realmente a resolução ...
Q SR. MÁRIO COVAS:- Mas essa é exatamente a dúvida
que estou apresentando!
O Sr. Mansueto de Lavor- Ah, sim!
O SR. MÁRIO COVAS - Se essa troca de correspondência que aparece como complemento à negociação é, em
si, suficiente para estancar a poSsibilidade da cobrança. Não
consta, pelo menos, nos termos da resolução produzidos aqui;
consta apenas como um inStrumento adicional, isto é, uma
troca de correspondências feita entre o n-egociador autorizado
pelo Brasil e o comitê de bancos. Mas, no contrato, essa
coisa não aparece. O que eu me perguntei serripre, desde
o primeiro irisiànfe -e só não perguntei na comissão, por~rue
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não tive oportunidade de fazê-lo - era se isso, por si só,
seria suficiente para permitir que a Resolução do Senado,
que, afinal, impede que isso ocorra, fosse cumprida ou não.
Se eu tivesse uma razão básícá pãra votar c~ontra isso, seria
essa.
Embora cada 314 cada 718 de variação de taxa de juros
tenha uma enorme repercussão de natureza financeira, o que
me parece é que não podemos abrir mão daquilo que o Senado
definiU como pafâmetro, porque, para mim, o significado dessa operação nasce d_o que eJa pode projetar no futuro, nasce
do que ela representa como exemplo - e é esse o ponto
fulcral, porque ele é políticO --ele nasce, isso parece não
ter sido suficientemente pensado, de uma negociação em que
o negociador é, hoje, acusado de ser um homem intransigente
e, para meu desprazer, foi afastado como negociador.
Eu abro o Jornal do Brasil do último sábado, 15 de junho
e encontr_o, na página 4 do Primeiro Caderno, um artigo com
o seguinte título:
"EMBAIXADOR GANHOU FAMA·
DE AGRESSIVO"
Há trechos aqui que são extraordinários. O artigo é de
autoria de Manoel Francisco Brito, que é o corrf:spOfldente
do jornal em Nova Iorque, e ele diz:
"Washington- Jório Dauster, o negociador da dívida
externa da ministra Zélia Cardoso de Mello, nunca foi
um homem muito querido pela chamada comunidade financeira internacional."
-- A frase e o artigO começam com um_afaládã. O Sr.-J6rio
Dauster não é o negociador da D. Zélia, S Ex• é o negociador
dos interesses deste País, dentro das balizas que esta Casa,
que é quem tem competência para fazê-lo, estabeleceu.
O Sr. Mauricio Corrêa - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MÁRIO COVAS -Darei o aparte V. EX', com
prazer, em seguida, porque tenho medo de perder o fio do
meu pensamento. Se V. Ex~ pudesse fazer a gentileza de aguardar um pouco ...
Há um trecho em que se diz o seguin-te:
"Afinal de contas, nenhum óanq-Ueiio gosta de ouvir
que seu devedor tem limites na capacidade de pagamento
da dívida, conceito defendido por Dauster com paixão."
O Sr. Dausternão-defendeu esse conceito. Nós, o Senado,
fixamos esse conceito,- e o que o Sr. JórlO Dauster fez não
foi outra coisa senão -tentar coloCar a discussão da dívida dentro
de balizas que nós fixamos·:-Isso-,- para mim, tem muito mais impOrtân-Cia do que um
eventual 7/8 na taxa de juros global. Porque isso, volto a
insistir, vai balizar o futuro. Por isso, quero resguardar ?
minha posição. Vou votar por esse acordo, mas quero· deixar
consignado neste Senado que isso não significa, de minha
parte, nenhuma aceitação do_ que havia antes e ~enhum compromisso com o futuro.
-- -- -E sabe por quê, Sr. Presidente? -~arque vejo o novo
Ministro que assumiU escolher o jornal The Washington Post,
nos Estados Unidos, para fazer a sua primeira declaração
sobre a negociação da dívida. S. Ex~ veio ao plenário do Congresso, veio ao plenário do Senado, convocado, dois dias depois de assumir, mas é ao Jornal Tbe Washington Post que
S. EX' vai dar a sua primeira informação. E o que S. EX'
diz?
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"O Ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira,
escolheu o jornal norte-americano, The Washington Post
para divulgar o seu plano para reestruturar as dívidas
de médio e longo prazos do País com os b.a.nc()_s comerci~s
-estrangeiros. O Post publicou ontem uma reportagem
onde o ministro explica, às vésperas da viagem do Presidente Collor ao país, como pretende pagar esses US$
52,3 bilhões- valor mencionado no último relatório disponível do Banco Central.
O ministro fez o que em jornalismo se chama _"balão
de ensaio". Mandou um recado para os bancos - e um
balão de ensaio, pressuponho, coloca uma posição a ser
negociada, ou seja, uma posição mais dura do que aquela
a que se pretender chegar no final - a menos de trê_ª
dias da visita de Collor aos EUA.
Deu certo. Pela primeira vez no governo Collor os
bancos consideraram um ponto de partida a proposta
brasileira."
Certamente, o negociador que ele vai nomear já não
será um intransigente, já não será alguém que fica pensando
nessa "bobagem" que o Senado inventou, de capacidade de
pagamento.
Que diz o Ministro? Continuo a leitura:
"A Folha ouviu quatro banqueiros que falaram na coridição de não terem seus nomes revelados. Todos falaram
positivamente em relação à proposta."
Ou_seja, os banqueiros gostaram da proposta.
"Basicame-nte, o Brasil irá propor aos seus credores
pagar meno·s nos primeiros cinco anos-depois de assinado
o acordo de reestruturação da dívida."
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - (Fazendo
soar a campainha.) Peço a V. EX' para concluir o seu discurso,
Senador Mário Co~as.
_
O SR. MÁRIO COVAS -Estou tentando resgatar, Sr.
Presidente, as três oportunidades em que não tive ocasião
de dizer o que pensava a respeito- do assunto. Se V. Ex~
tiver a paciência --de um minuto adicional, tento concluir o
que estava dizendo.
O débito total do país no exterior é de US$ 118,254
bilhões. Desses, entretanto, a porção mais importante
é a devida para os bancos privados - pois o acordo
que rege esses papéis deixou de ser respeitado no início
de 1989.
. Nos primeiros três anos, Marcílio quer pagar apenas
40% dos juros de mercado sobre o estoque da dívida.
Atualmente, os juros_de mercado, mais uma taxa de risco,
estão por volta de 7% ao ano. Ou seja, 7% de US$
53,2 bilhões são US$ 3,66 bilhões. Pelas contas de Mar·
cílio, o país pagãriã apenas US$-"1~46 bilhão por ano nos
primeiros três anos de vigência do acordo.
No quarto e no quinto ano, o país subiria o percentual
para 50% das taxas de mercado. Do sexto ano em diante,
seria negociada uma "taxa maior'', disse o ministro ao
Post. No momento, caso estivesse sendo paga a conta
inteira, o país estaria gastando cerca- de US$ 10 bilhões
ao ano com seus compromissos externos~
Quando indagados sobre a proposta do ministrO brasileiro, os banqueiros entrevistados ontem pela FoUta consideraram o plano realista. Principalmente porque o mi-
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nistro teria 'abandonado o discurso da exwministra Zélia
Cardoso de Mello, de "capacidade de pagamentoo,; :_
ou seja, de pagar apenas o que o País julga ser capaz.
Uma das dúvidas dos banqueiros é sobre a parcela
de juros que Marcílio não quer pagar nos primeiros cinco
anos. Para os credores, haverá uma grande diferença entre cancelar esse débito e transformá-lo em algum pa-pei
resgatável no futuro.

desse acordo, voltando a insist~f que, na minha opinião, ele
poderia ser melhorado.
_
_
Na Com:issâo, não chegamos, sequer; a discutir a prelimi~
nar. Podemos modificá~lO ou não" podemos modificá-lo? Não
sabemos sequer, nesse aspecto, que tipo de prerrogativa carre~
gou consigO o negociador.
De qualquer maneira, Sr. Presidente, em face disso tudo
darei o meu voto a favor. Mas quero dizer que esse voto
absolutamente significa qualqUer tipo de conCessão em relação
ao futuro e, mais do que isso, tenho para mim que se- Jório
Dauster conseguiu tal negociação, não vejo por que MarcíliO
ou qualquer um dos seus subordinadOs possa conseguir algo
pior. (Muito bem!)

Portanto, Sr. Presidente, não me assusta esse acordo.
Volto a insistir.-Não o disse para o Embaixador; vou dizer
aqui que é a minha Casa e não a de S. Ex~; vou dizer onde
S. Ex~ não está para me ouvir: quero parabenizar o Embaixador Jório Dauster pela sqa intransigência. (Palmas.) Quero
parabenizar alguém que teve a coragem de ir brigar lá fora
por um conceito que é o único que dá a resposta para alguém
que quer ter a altivez de pagar o ·que deve e, por outro lado,
não tem o direito de aniquilar esse povo para fazer esse pagamento; para alguém que negociou com base em um conceito
onde as contas podem estar até erradas. É possível que, na
análise macroeconómica que me chegou às mãos, a minha
reavaliação não seja cer!a; é possível que a avaliação dos
outros esteja inais Correta que a minha, não importa; ela
é sempre uma projeção. Mas me parece··correto. O que não
me parece correto é que, desde logo, no instante -em- queconquistamos a melhor das negociações que já se fez, nesse
instante, o Ministro que assumiu e que, sem dúvida alguma,
é soft, esse Ministro comece por ahi.melar, como princípio
de conversa, algo que é bem pior do que aquilo que está
--feito-aqui.
Sr. Presidente, votaria contra esse acordo pelo simples
fato de ele invadir uma competência do Senado. Volto a insistir
que deveríamos fazer constar do projeto de resolução algo
relativo a esse aspecto.
Entendo ser um erro incluirmos no projeto de resolução
-permitam-me uma opinião muito pe·ssbál ___:.uma embaixada
do Senado de oposição e de situação ·para participar,"'aiitdã
que como observadora, da negociação. No instante em que
eu participar, nem que seja visualmente dessa_ negociação,
caso seja oficial, fica comprometido de alguma maneira, por
antecipação o Senadq. Federal.
Não há Cristo que me impeça, se eu for aos Estados
Unidos, lá onde se está negociando a dívida, de entrar na
sala onde os destinos da dívida do Brasil estão sendo traçados
e assistir ao que está sendo feito.Mas, estar lá oficialmente a partir da decisão que, afinal,
dimensiona o que o Brasil deye fazer nesse assurito, me parece
um compromisso incoi:J.Veniente para o Senado_assumir a prio-
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De qualquer maneir-a, Sr. Presidente, esses aspectos não
são fundamentais. O fundamental foi o discurso do ilustre
Senador Jutahy Magalhães com sustentação jurídica, com base, mostrando que estamos votando juros eni. cima de algo
que não sabemos o que é e que airida assim, mesmo votando
dentro da nossa competência, estamos, de alguma maneira,
abrindo margem para- alguns aspectos que ainda estão longe
de estar esclarecidos aqui dentro.
Mas, Sr. Presidente, em nome desse tipo de negociação
que foi feitó, em-Dome do respeito a uma decisão do Senado,
e para que eu tenha autoridade de, no futuro, sustentar que
isso aconteça novamente, para que não se. comece com uma
conversa soft, de começar por antecipar uma negociação numa
base pior do que a que conseguimos ~.oje, vou votar a favor
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
17• Reunião, realizada em 27 de junho de 1991
Às dez horas do dia vinte e s-ete- âe junho de mil nove~
centos e noventa e um, na sala de reuniões da .Comissão,
Ala Senador Alexandre Costa, sob a Pre;sidên(;:ia do_ Senador
Raimundo Lira, com a presença dos Senhores. Senadox:e.s:_
Nabor Júnior, Pedro Simon, Marluce Pinto_, Jpsé Richa, Ro:nan Tito, Henrique Almeida, Júnia Marise, Maurício Corrêa,
CéSát Diãs-,-oario Pereira, José Fogaça, José Eduardo, João
Calmon, Meira Filho, Eduardo Suplicy, Levy Dias, Esperidião
Amin, Mário Covas, Garibaldi Alves Filho e Odacir Soares,
reúne-se a Comissão de Assuntos_Econômkos. Deixam de
comparecer os Senhores Senadore.s; Alfredo-C~lllpos, Aluízio
Bezerra, Coutinho Jorge, Ruy Bacelar, Guilherme Palmeira,
Marco Maciel, Beni Veras, Valmir Campelo, Nelson Wedekin, Albano Franco e Moisés Abrão. jiav~n<;lo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos. os-tr_ab~Jhos,
dispensando a leitura da Ata da reunião anteríór, que é dada
por aprovada. A seguir, Sua Excelência passa a palavra ao
Senador César Dias, relator do PLC ne 25/91, que "cria Área
de Livre Comércio na Vila de Pacarairna, ~unicípio de Boa
Vista, Estado de Roraima, e dá outras providências", para
que leia o seu parecer, faVoráveL Em discussão a matéria,
fazem uso da palavra os Senadores: Marluce P_into e César
Dias, sendo concedida vista à Senadora Marluce Pinto. Piasseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador
José Richa, para que profira o seu patecer, faVOrável nos
termos do substitutivo que apresenta ao PLC n' 75/89-Complementar, que "estabelece normas gerais aplicáveis ao Imposto
sobre Vendas a Varejo de Combustíveis líquidos e gasosos,
exceto o óleo diesel - IVVC, de competência dos municípios", de autoria do Deputado Ibsen Pinheiro. Uma vez em
discussão a matéria, usam da palavra os Senadores: Ronan
Tito~ José Richa e Maurício Corrêa, sendo concedida vista
ao Senador Ronan Tito. Em seguida, o Senhor Presidente
concede a palavra ao Senador Nabor Júnior, relator do PLS
n-" 161/91, que "estabelece normas para o parcelamento de
débitos de municípios junto ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço", de autoria do Senador Alexandre Costa, para
que proceda à leitura do seu parecer, favorável nos termos
do substitutivo que apresenta. Em discussão a matéria, participam dos debates os Senadores; José Fogaça, Ronan Tito,
Maurício Corrêa, Eduardo Suplicy, Af6xartdre Costa, José
~ Eduardo, Nabor Júnior, José Richa, Mário Covas e Esperidião
Amin: Submetida à votação, a niatéria é aprovada por unani:.
midade. Em virtude da aprovação do substitutivo do relator.
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a matéria será submetida a turno suplementar. A seguir, o "do Senhor Governador do Estado de Minas Gerais que soliSenador Nabor Júnio'r apresenta Requeriinento de n~ cita a re-ratificação da Resolução n' 55/89." Submetido a clis·
5/91-CAE, no sentido de obter a dispensa do interstício para cussão e votação, é aprovado o parecer do relator, favorável
imediata apreciaçãO- do substitutivo por ele apresentado ao nos termos do PRS que apresenta. Em seguida, o Senhor
PLS n~ 161191. Em votação, o requerimento é apro-vado e Presidente confere a palavra à Senadora Júnia Marise, relatara
a matéria é submetida à discussão suplementar. Não havendo do Ofício "S" n9 29/91, "do Senhor Presidente do Banco Cenquem queira discutir, o substitutivo é considerado aprovado. tral do Brasil, encaminhando ao Senado Federal, pedido do
Continuando, o Senhor Presidente transfere a palavra ao Se- Governo do Estado de Minas Géiãis; para autorizar a emissão
nador Odacir Soares, relator do PLC n" 22/91, que "cria a de Letras Financeiras do TeSOüro-do Estado de Minas Gerais
Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim, no Estado de LFT-MG, destinados ao giro de 83% das 59.420.273 LFT-MG
Rondónia, e dá outras providências", para que leia o seu e dos 14.027.431.852 Bônus do Tesouro de Minas Gerais parecer, favorável. Não havendo quem queira discutir, a maté- _ BTMG, com vencimento no 29 semestre de 1991", para que
ria é colocada em votação e é aprovada. Em seguida, Sua leia o seu parecer, favorável nos termos do PRS que apresenta.
Excelência concede a palavra ao Senador Pedro Simon, para Não havendo quem queira discutir, a matéria é colocada em
que profira o seu parecer, favorável nos termos do PRS que votação e é aprovada. Continuando, Sua Excelência transfere
apresenta ao Ofídó--"S" n 9 25/91, "do Senhor Presidente do a palavra ao Senador Maurício Corrêa, para que profira o
Banco Central do Brasil, encaminhando ao Presidente do Se- seu parecer, favorável nos termos do PRS que apresenta ao
nado Federal pedido formulado pelo Governo do Estado do Ofício "S" n' 24/91, "do Senhor Secretário de estado de EcoRio Grande do Sul, para autorizar a emissão e colocação nomia e Finanças do estado do Rio de Janeiro, solicitanto
no mercado, de Letras Financeiras do Tesouro do Estado aprovação do Senado Federal para elevar temporariamente
do Rio Grande do Sul (LFT-RS), destinados ao giro de 84% os limites de endividamento daquele estado, para emitir Letras
das 102.040.128 LFT-RS vencíveis no segundo semestre de Financeiras do Tesouro do estado do Rio de janeiro LFTRJ,
1991". Em discussão e votação, a matéria é aprovada. Prosse- destinadas a reaplicação no resgate de 80.827.002 vencíveis
guindo, o Senhor Presidente passa a palavra ao Senador Meira no segundo semestre de 1991 ". Não havendo quem queira
Filho, relator do Ofício "S" n 9 26/91, "do Senhor Presidente usar da palavra para discutir, a matéria é aprovada. A seguir
inhando ao Presidente do Senado Federal, pedido formulado o Senhor Presidente comunica que, tendo em vista o início
pelo Governo do Estado de São Paulo, para autorizar a da Ordem do Dia, encerra-se a presente reunião, ficando
emissão de 9.081.763.493 Bónus do Tesouro do Estado de adiadas para uma próxima reunião as seguintes matérias: PLS
São Paulo-Série Especial (BTSP-E), destinada à substituição n' 72191, PLC n' 02/90, PLS n' 38/91, PDS n' 46/90, PLS
de 93.117.950 Letras Financeiras do Tesouro d.o Estado de n' 15/91, PLS n' 7/91, PLS n' 8/91, PLS n' 37/91, PLS n'
São Paulo (LFTP), objeto de operação compromissadas em 20/91, Ofício "S" n" 34/90, PLC n' 85/90, PLS n' 3/91, PLS
13~3-90", para que proceda à leitura do seu parecer, favorável
n' 14/91, PLS n' 18/91 -Complementar e PLS n' 21191. Nada
nos termos do PRS que apresenta. Em discussão a matéria, mais havendo a tratar, encerra~se a presente reunião às treze
o Senador Esperidião Amin comunica que se absterá de votar. horas e trinta minutos, lavrando eu, Dirceu Vieira Machado
Submetida à votação, a matéria é aprovada. Passa-se, a seguir, Filf:Io, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada
à apreciação da pauta Extra e Sua Excelência confere a palavra pelo Senhor Presidente. -_Senador Raimundo Lira. Presiao Senador Ronan Tito para relatar o Ofício "5'' n9 11/91, dente.
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(*) Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos_ termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 18, DE 1991
Autoriza, em cm:áter excepcional, o Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar
operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), no
valor equivalente a US$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É o Governo do Estado do Rio de Janeiro nos termos dos arts. 4• e 6• da Resolução
n• 58, de 1990, do Senado Federal, autorizado em caráter excepcional, a contratar operação· de crédito
interno no valor de US$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares norte-americanos) junto a() Banco
Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDÊS), mediante garantia de cessão a ser feita ao
BNDES, em caráter irrevogável e irrétratável, a partir da assinatura do contrato e atéa final liquidação
de todas as obrigações nele assumidas de parcelas do produto da.cobrança de pedágio da "Linha Vermelha"
ou de outra receita que venha a substituí-lo, no valor correspondente ao das prestações de amortização
do prinCipal e dos acessórios de tal dívida.
·
Art 2• O limite estabelecido, pelo inciso II do art:• 3• da Resolução n• 58, de 1990, do S.enado
Federal, para o dispêndio anual da dívida consolidada do Estado do Rio de Janeiro, fica elevado tempera'
riamente, ano a ano, nos seguintes valores:
Ex6rclcio
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Elevação Temporária
(Art. 3•, U da Res. n• 58/90)
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

101.632.200.000,00
105.633.700.000,00
107.251.800.000,00
105.208.200.000,00
161.284.700.000,00
103.240.700.000,00
102.,500.000.000,00
102.121.200.000,00
101.619.600.000;00
87.134.600.000,00

Art. 3° -Esta resolução entra em vigor na data de sua· publicação.
Senado Federal, 14 de junho de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
(*) Republicar por haver saído com incorreção no DCN, seção II, de 15·6-91, pág. 3342.
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EXPEDIENTE
CENTRO ORÁPICO DO SB!fADO PBDBRAL
PASSOS PORTo

DIARIO DO CONOIU!SSO NACIONAL

Dirotor-Oeral do Seudo Pcderd
AGACIEL DA Sll.VA MAIA

bopraoo oab ,..pouabilidade da Mao do Scudo Fcdenl

Dire10r E:Rcativo
CARLOS HOMERO VIElRA NINA
Dirotor Adala-

LUIZ CARLOS DB BMTOS
Dirotor illduu!ai
EI.DRJAN AUGUSTO OOUI'INHO MADRUGA

ASSJNAnJRAS

Semeotral ··-··-··-·---·-·-----·-·---··--- Ct$ 3.519,65
Tiragem 2.200 cxemplan:s.

Dire10r Adjuto

faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 26, DE 1991
Institui o Museu Histórico do Senado Federal e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' É instituído o Museu Histórico do Senado Federal- MUSEJ:'[, com a finalidade precfpua
de coletar, pesquisar, preservar e divulgar os testemunhos da história do Senado Federal.
Parágrafo único. O órgão a que se refere este artigo é subordinado à Secretaria de Documentação
e Informação do Senado Federal.
·
·
9
Art. 2 A estrutura e competência do Museu Histórico do Senado Federal - MUSEN serão
definidas em regulamento, não implicando a criação do órgão em novos cargos e empregos.
Art. 39• O Museu Histórico do Senado· Federal - MUSEN funcionará em local a ser indicado
pela comissão diretora e terá o seu acervo patrimonial tombàdo pela Subsecretaria de Administração de
Material e Património, com registro específico no sistema de informação do Centro de Processamento
de Dados- PRODASEN.
§ 1' O acervo patrimonial referido neste artigo será constituído por todÓs os bens tombados
à conta do Museu HistóricO: do Senado Federal, representados, principalmente, pelos elementos de valor
histórico encontrados em qualquer dependência do Senado Federal, pelos que sejam adquiridos e pelos
que lhes sejam doados.
§ 2' Todo o mobiliário e demais objetos, considerados de valor históiico pela Secretaria de
Documentação e Informação, existentelr nas-dependências do Senado Federal e de sua representação no
Rio de Janeiro, serão removidos para o Museu Histórico do Senado Fe(jeral .:_ MUSEN, cabendo à
Subsecretaria de Administração de Material e Património efetuar a necessária alteração de tombamento.

§ 39 Aplica-se. o disposto no parágrafo anterior a documentos e quaisquer outros elementos
de valor histórico, excetõ os declarados secretos na forma regimental e regulamentar.

Art .. 49 É criado u~ conselho curador, integrado por nove mémbros, sem ónus de qualquer
natureza, designados pelo Presidente do Senado Federal, dentre pessoas de reconhecida capacidade para
estimular o desenvolvimento do museu.
Parágrafo único. Compete ao Conselho Curador colaborar com o Senado Federal na coleta
conservação e manutenção de objetos e documentos que devam constituir o acervo do museu.
'
Art. 59 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de julho de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presídente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 27, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir 9.081.763.493 Bônus do Tesouro
do Estado de São Paulo.- Série Especial - BTSP-E em substituição a 93.ll7 .950 Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTSP, vencíveis em 15-6-91 e sujeitas
ao disposto na Lei n• 8.024, de 12-4-90.
O Senado Federal resolve:
. . . . ..
Art. 1• É o Governo do Estado de São Paulo autorizado, nos termos dos arts. 4•e 8• da Resolução
n' 58, de 1990, do Senado Federal, a emitir 9.081.763.493 Bônus do Tesouro do Estado de São Paulo
-Série Especial- BTSP-E.
. ...... .
§ I• A emissão dos BTSP-E destina-se à substituição de 93.117.950 Letras Finilitceiras do Estado
de São'Pàlilo..:.... LFTSP, vencíveis em 15-6-91.
§ 2• As LFTSP substituídas constituem objeto de operações compromissadas em 13-3-90,
conforme Lei n• 8.024, de 12-4-90.
.
... .. .
.
. .. ..
Art. 2• As condições financeiras da emissão dos BTSP-E são as seguintes:
a) quantidade: 9.081. 763.493 BTSP-E;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendinlento: igual à remuneração dos saldos em cruzados novos, transferidos ao Banco Central
do Brasil, na forma da Lei n• 8.024, de 12-4-90;
·
d) prazo: de 18 a 29 meses;
e) valor nominal: Cr$ 1,00; ·
O características dos títulos a serem emitid<;>s:
Vencimento

Quantidade

Data-base

16-09-91
756:813.624
19-03-90
756.813.624
16-10-91
19-03-90
18-11-91
756.813.624
19-03-90
16-12-91
756.813.624
19-03-90
16-01-92
756.813.624
19-03-90
17-02-92
756.8i3.624
19-03-90
16-03-92
' 756.813.624
19-03-90
20-04-92
. 756.in:3-624
19-03-90
18-05-92
756.813.624
19-03-90.
16-06-92
756:813~24 .
19-03-9o
16-07-92
756.813.624
19-03-90.
16-08-92
756.813.629
19-03-90
Total ··············-·······-····· 9.081. 763.493
Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
de 1991.- Senador Mauro Beuevides, Presidente.
Seuado Federal, 1• de julho --~

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 28, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar, temporariamente, o linlite
da sua dívida mobiliária, tornando possível a contratação de empréstinlo equivalente a Cr$
14.500.000.000,00 (quatorze bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros), junto ao Banco do
Brasil S.A.
.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos termos dos arts. 4• e 6•
da Resolução n• 58, de 1990, do Senado Federal, a contratar empréstinlo equivalente a Cr$14.500.000.000,00
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(quatorze bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S.A., destinado a servir
como contrapartida estadual aos recursos originários da União, para o empreendimento denominado "Acesso
Norte da Cidade do Rio de Janeiro".
Parágrafo único: As condições financeiras do empréstimo são as seguintes:
I - valor: Cr$14.500.000.000,00 (quatorze bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros);
II- prazo da operação: até junho de 1992, admitido, se for o caso, a prorrogação por período
de trinta dias, até a efetiva transferência dos recursos pelo Tesouro Nacional;
III -taxa de juros: 9% a.a., podendo ser capitalizados, em caráter excepcional, para pagamento
juntaiJlente cqm o principal;
IV -ajuste monetário: não só oJ;~ldo devedor do empréstimo, mas, também, as parcelas do
crédito a·liberar...:...: éujos desembolsos estão previstos a partir de dezembro de 1991 -_serão atualizados
monetariamente pela taxa referendai;
·
·
V- garantias: cessão do produto de arrecadação do pedágio a ser cobrado na primeira etapa
da linha vermelha, ou de outra receita que venha a substituí-lo.
.. .. :
Art. 29 O limite para o dispêndio anual da dívida consolidada no Estado do Rio de Janeiro
é elevado, em caráter excepcional, conforme definido· pelo inciso II do art. 39 da Resolução n' 58, de
1990, do Senado· Federal, ano .a ano, até os seguintes valores:
Exêrcico

· Limite (art. 3•, RSF n• 58/90

em Cr$ milhões
1991
1992

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

99.806,5
102.937,2
108.567,6
110.032,3
107.835,0
163.758,1
105.560,7
104.666,3
104.134,1
103.478,8

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de julho de 199L -Senaqqr Maqro Benevides, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 29, DE 1991
.
Aul<!riza o Governo do Estado da Paraíba a contratar, sob a forma de ''relending",
com aval da .União, empréstimo em moeda estrangeira no valor de até US$ 92,018,000.00
(noventa e dois milhões e dezoito mil dólares norte-americanos) junto ao Banco do Brasil SIA.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' O Governo do Estado da Paraíba, nos termos da Resolução n' 96, de 1989, alterada
pela Resolução n' 95, de 1990, está autorizado a eontratar ·operação de relending, com aval da União,
no valor de até US$ 92,018,000.00 (noveiiiã-e dois milhões e dezoito mil dólares norte-americanos) junto
ao Banco do Brasil S/A.
Art. 29 A autorização de que trata esta resolução será exercida no prazo de doze meses a contar
de sua publicação.
. . ·-·- .. .
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1' de julho de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 30, DE 1991
Autoriza operação de "relending" envolvendo a Empresa Brasileira de Aeronáutica
(EMBRAER) e o Banco do Brasil S.A. ~ .
O Senado Federal resolve:
·
' · .
. .. ~
. . .~ .
Art. 1' É autorizada, na forma da Resolução n' 96, de 15 de dezembro de 1989, do Senado
Federal, alterada pela Resolução n' 45; de 29 ~de outubro de 1990, a operação de relending envolvendo
a Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER) e o Banco do Brasil S,A., mediante utilização de
recursos depositados no Banco Central do Brasil (BACEN), no valor deUS$ 407,000,000.00 (quartocento·s
e sete milhôes de dólares norte-americanos), destinados ao pagamento de compromissos vencidos no exterior
e pagamento de operações financeiras.. ~
.
.. ~ ~
. Art. 2• A operação de crédito autorizada, no art. 1' deverá obedecer às seguintes condições:
a) valor: US$ 407,000,000.00 (quatrocentos e sete milhões de dólares norte-americanos);
b) juros: calculados de acordo com a Libor semestral, acrescidos de 13/16% ao ano;
c) garantia: TesoUro Naciona1;

_

_ _ ___ _

d) desembolso: junho de 1991 - US$ 140,000,000.00
julho de 1991 - US$140,000,000.00
agosto de 1991 - US$ 127,000,000.00
Art. 39 ~ A autorização de que trata esta resolução será exercida no prazo de doze meses, a
contar de sua publicação.
Art. 49 O Edital de eventual licitação para a alienação da Embraer, será objeto de prévia apro·
vação pelo Congresso Nacional.
'
'·
Art. 5• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1• de julho de 199,1.- Senador Mauro Benevides, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
-~- ·
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a'seguinfe·
RESOLUÇÃO N' 31, DE 1991
Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S/A. - ELETROBRÁS a realizar operação
de crédito externo, com a garantia da União, no valor de até US$ 100,000,000.00 (cem milhões
de dólares norte-americanos) junto ao Banco Mundial.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' .A Centrais Elétricas Brasileiras S/A. - ELETROBRÁS está autorizada a realizar, nos
termos da Resolução n' 96, de 1989, alterada pela R,esolução n' 45, de 1990, operação de crédito externo,
com a garantia da União, suplementar ao empréstimi:J'l3!RD - 2883 - BR, no valor de até US$
100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos) junto ao Banco Internacional de Reconstrução
e Desenvolvimento ~ BIRD.
~ ·
Art. 2l A operação de crédito autorizada no art. 1' deverá obedecer às seguintes condições:
a) credor: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (Banco Mundial);
b) valor: US$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos);
c) juros: calculados à taxa. de 0,5% ao ano acima do custo de captação de recursos pelo banco,
apurado no semestre anterior aos respectivos pagamentos, a serem efetivados semestralmente, em 15 de
janeiro e 15 de julho de cada ano;
.
~
d) amortização: em vinte prestações semestrais ignais e consecutivas, no valor deUS$ 5,000,000.00
(cinco milhões de dólares norte-americanos) vencendo-se a primeira em 15 de julho de 1993 e a última
em 15 dt: janeiro de 2003;
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e) comissão de compromisso: U,75% ao ano sobre os saldos do empréstimo nao desembolsados,
exigível semestralmente juntamente com os juros;
I) desembolsos: poderão ser efetuados até 30 de junho de 1994.
Art. 39 A autorização de que trata esta resolução será exercida no prazo de doze meses a contar
de sua publicação.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1' de julho de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a$eguinte
RESOLUÇÃO N9 32, DE 1991
Dá nova redação ao caput do art. 65 do Regimento Interno do Senado Federal e
dá outras providências.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 O caput do art. 65 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 65. A maioria, a minoria, e as· representações partidárias terão líderes e
vicewlíderes."
Art. 29 As vantagens administrativas adicionaisestal:lelecidas para os gabinetes das lideranças
somente serão admitidas às representações partidárias com número de membros superior a uiri- Vinte e
cinco avos da composição· dó Senado Federal.
Art. 3' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se o art. 63 do Regimento Interno do Senado Federal e as demais disposições
em contrário.
·
·· ·
Senado Federal, 1• de julho de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente.

SUMÁRIO
I - ATA DA 110• SESSÃO, EM 1• DE JULHO DE
1991

e municípios noS quais os Chefes dos Poderes Executivos
Estadual ou Municipal tenham nomeado e/ou indicados
para cargos de confiança em sua administração, pessoas
que tenham sido indicidas em Comissão Parlamentar de
Inquérito ou que tenham sido responsabilizadas por irregu-

1.1 -ABERTURA .
1.2- EXPED_lENTE
1.2.1- Ofícios do Sr. 1' Secretário da Câmara dos laridades, conforme parecer de Plenário do Tribunal de
-Córitas da União, do Estado <?u- do Munidpio".
Deputados
Encaminhamento à revisão do Senado autógrafos dos
-SENADOR ALUÍZIO BEZERRA- Defesa do
seguintes projetes:

-Projeto de Lei da Câmara n' 53191 (n' 4.918190,
na Câmara dos Deputad.os), que cria o Tribunal Regional
do Trabalho da 20• Região ..
-Projeto de Lei da Câmara n' 54191 (n' 4.917190,
na Câmara dos Deputados), que cria o Tribunal Regional

do Trabalho da 19• Região.
1.2.2 - Discursos do Expediente
-SENADOR GERSON CMv!ATA -Transforma·
ção de emenda, rejeitada na apreciação da LDO, em projeto de lei "que veda a transferência de recursos da União

a que se refere o caput do art. 16, da LDO, bem como
a assunção por parte do Governo Federal de avais para
a rolagem da dívida e/ou empréstimos externos a estados

hom~m,da

Amazônia. Apelo para desenvolvimento e inteM
gração da Região, com preservação do meio ambiente.

-sENADOR MEÜRA FILHO - Comentários so· _
bre notícia veiculada no Correio Brazilieo~e, questionãndo
o andamento das investígações do assasSinatO do Senador
Olavo Pires.

-SENADOR ESPERIDlÃO AMIN- Projeto de
autoria de S. Ex', em tramitação no Senado, dispondo
sobre avaliação custo/benefício dos incentivos fisCais. Homenagem ao Senador Nelson Carneiro e elogios à atuação
brilhaÍlte de S. Ex~ nos debates das últimas sessões do

Senado.
-SENADOR NELSON CARNEIRO- Falecimen·.
to do Dr. Hélio Moniz Sodré.
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-SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Exposição sobre "Os Descobrimentos Portugueses", como abertura da programação comemorativa dos 45 anos de fundação da Universidade Federal da Bahia.
-SENADOR DIVALDO SURUAGY- Homenagem à memória do Ministro Mário Andreazza em matéria
intitulada Justiça a Um Homem de Bem, publicada na revista Manchete.
1.2.3- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n' 258/91, de autoria
do Senador Nelson _Carneiro, que fixa o valor dos__tít_ulos
públicos na composição do preço para aquisição de bens
a serem alienados.
1.2.4- Requerimento
- N<:> 408191, de autoria dos Senadores Marco Maciel
e Nelson Carneiro, csolicitando inclusão, em Ordem do
Dia, do Projeto de Resolução n 9 26791, de iniciativa da
ComiSsâo Diretora, que extingue cargos efetivos, vagos,
do Quadro de_ Pessoal do Senado Federal, e dá outras
providências.
1.3- ORDEM DO DIA .
-Parecer n~ 3, de 1991, da Comissão de Fiscalização
e Controle, s_obre representação ao Congresso Nacional,
pelo Tribunal de Cont_a_s da União, acerca de aplicações
financeiras realizadas em 1983 pela Valesul Alumínio S/A,
com infringência do Decreto-Lei n~ 1.290n3, conCluindo
que:
1 - o Tribunal de Contas da U n_ião tome_ providências
para punição dos responsáveis;
2- sejam encaminhadas, ao Ministério PúblicO e à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, cópias do processo para..as medidas judiciais cabíveis. Aprovado.
-Proposta de Emenda à Constituição n"' 11, de 1991,
de autoria eo Senador Alfredo Campos e outros Senhores
Senadores, que altera a·redação do§ 3~ do art. 57, do
§ 4• do art. 66, do § 3• do art. 68 e do art. 166, caput
e seus§§ 19 e 29 , da ConstituiÇão Federal. Prosseguimento
da discussão em sessão subseqüente.
- Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
n' 151180 (n' 6.503/85, naquela Casa), de autoria do Senador Nelson Carneiro-, que disciplina o emplacamento de
carros oficiais e dá outras providências. Declarado prejudicado. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei da Câmara n• 55, de 1990 (n' 182/87,
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 3.3 da_
Lei n• 4.137, de 10 de setembro de 1962, que regula a
repressão ao abuso do Poder EconómicO. Declarado prejudicado. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n' 16, de 1991, de autoria
do Senador Teotoniõ Vilela Filho, que dispõe sobre a instalação de aparelhos de compactação e incineração de lixo
hospitalar em hospitais, clínicas, laboratórios e entidades
assemelhadas, e dá outras providências. Declarado prejudicado. Ao Arquivo.
--- ---- -----Ofício n• S/57, de 199.0 (u•.670/90, na origem), do
Presidente do Supremo Tribunal Federal, solicitando licença prévia do Senado Federal, de acordo com o disposto
no art. 53, § 1~, da ConstitUição Federal, para instaurar
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processo contra o Senador José lgnácio Ferreira. Aprovado.
1.3.1- Comunicações da Presidência
-=- Términõ" dO prazo para interposição de recursos
no sentido de inclusão em Ordem do Dia dos seguintes
projetas de lei apreciados conclusivamente pela Comissão de Assuntos Sociais:
-Projeto de Lei do Senado n• 42/91, que estabelece
normas de proteção à saúde dos trabalhadores" de biotérios
e dá outras providências. Á Câmara dos J)_eputados.
___::Projeto de--Le1 do -Senado n 9 08/91, -que -institui o
estágio prático, no último ano do curso de odontologia,
como forma de prestação de serviços em unidades sanitárias
situadas em áreas urbanas carentes ou cidades do intgrior.
À Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n• 79/91, que dispõe sobre
o reflorestamento com a espécie "Auracária Angustifolía
Brasiliensis", nas regiões do Pl~_t() -~e-~idi_onal dos est~_
dos do Paraná, Santa- Catarina e Rio Graitde do Sul. A
Câmara dos Deputados. ·
_ -Projeto de Lei do Senado n9 83/91, que altera a
Lei n• 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre
a política nacional do meio ambiente, seus fins, e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
Á Câmara dos Deputados.
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, -às 16 horas e 30 minutos, Com Ordem do Dia que
designa.
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 111' SESSÃO, EM 1• DE JULHO DE
1991

2.'1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Requerimento
- N' 409/91, de autoria do Senador Ronaldo Aragão,
solicifafldo licença para se afastar dos trabalhos da Casa,
a partir de 15-7-91, pelo prazo de 21 dias. Aprovado.
2.3 -ORDEM DO DIA
Requerimento n• 367/91, do Senador Garibaldi Alves
Filho, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição
nos Anais do Senado, do artigo "O Congresso Injustiçado", publicado no jornal Correio Braziliense, edição de
28 de junho de 1991. Aprovado.
Requerimento n"' 408/91, dos Senadores Marco Maciel
e Nelson Carneiro, de inclusão em Ordem do Dia, nos
termos do art. 172, I, do Regimento Interno, do Projeto
de Resolução n 9 26, de 1991, de iniciativa da Comissão
Direfora, que extingue cargos efetivos, VagOs, do quadro
de pessoal do Senado Federal, e dá outras providências.
Aprovado.
2.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
- SENADOR DIVALDO SURUAGY- Esclarecimentos sobre o posicionamento de S. Ex:, na sessão do
Congresso Nacional em que foi apreciada a LDO, em relação à emenda ap~esentada pelo Sr. Gerson Camata.
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-SENADOR NELSON CARNEIRO- Considerações sobre Projeto de Lei do Senado n~ 258/91, de autoria
de S. Ex•, encaminhado à Mesa em seSsão anterior.

cy; 332 e 333/91, do Senador Humberto Lucena; 378
379/91; dn Senador Pedro Simon.

-SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Falecimento do Sr. José dos Santos MendQnça, pioneiro do rádiojornalismo em Sergipe.
-SENADOR NEY MARANHAO- II Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, UNCED-92 ou EC0-92.

3.2.6 - Discurso do Expediente
- SENADOR COUTINHO JORGE- Considera_ções sobre as melhorias introduzidas no_ projeto_ original
da LDO, após apreCíaçãó no Congresso Nacional. Racionalização dos trabalhos nas comisSões. EnaltecimentO ã atuação do Sr. Mauro Benevides na Presidênc_ia 9-o S_~nado
Federal e do Congresso Nacional.

-SENADOR MÁRCIO LACERDA -Drama dos
meninos de rua de nosso País.
2.3.2- Comunicação da Presidência

O SR. PRESIDENTE- Agradecimento ao Sr. Coutinho Jorge. Breve prestação de contas dos trabalhos realizados na 1~ parte da presente sessão legislativa.

-ConvOcaçãO de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 16 horas e 45 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
2.4- ENCERRAMENTO
3.- ATA DA 112• SESSÃO, EM I• DE JULHO DE
1991
3.1 -ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.3.1- Fala da Presidência
- Resposta ã questão de ordem suscitada pelo Sr.
Cid Sabóia de Carvalho, em sessão anterior, solicitando
o desarquivamento do Projeto de Lei da Câmara n 9 ll8/84,
que institui o Código Civil.
3.2.2 - Mensagens do Senhor Presidente da República
- N" 170 e 171/91 (n" 319 e 321/91, na origelii), de
agradecimento de comunicações.
- N• 172191 (n' 329/91, na origem), resfifuindo autógrafos de projeto de lei sancionado.
3.2.3 - Ofícios do Sr. 1• Secretário da Câmara dos
Deputados
- Encaminhamento à revisão do Senado autógrafos
dos seguin~es projetes:
__
.
-Projeto de Lei da Câmara n' 55191 _(n' 5.992/90,
na Casa de origem), que cria o Tribunai_Regiorial do Trabalho da 22• Região.
--Projeto de Lei da Câmara n' 56/91 (n' 1.451/88,
na Casa de origem), que disciplina a criação do Banco
de Desenvolvimento do Centro-Oeste.
-

e~

3.1- ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução n"' 26/91, que extingue_cargos
efetivos, vagos, do Quadro de Pessoal do Senado Fe~,eral,_
e dá outras providências. AprOvado com destaque. A Comissão Diretora para a redação final.
-Requerimento n' 381-A, de 1991, do Senador Ney
Maranhão, solicitando, a transcrição, nos Anais do Senado,
do Editorial intitulado "Missão Cumprida", publicado no
Correio Braziliense, edição de 29 de junho de 1991. Aprovado.
---3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Ofício n<:> S/27/91, em regime de urgência, rios termos do Requerimento n' 410191, lido no expediente da
presente sessão. Aprovado, nos termos do Projeto de Resolução n<:> 52/91, após parecer da.comissão Competente.- A
ComiSSão_Djreto_r_a para a redação final.
~- Redação final do Projeto de Resolução n' 52191,
em regime de urgência. Aprovada. À promulgação.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 26/91,
constante da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada,
nos termos do Requerimento n' 413191. À promulgação.
3.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
-:-SENADOR MARCO_MACIEL --- Tra_nscrição,
nos Anais, de pronunciam-entos feitos Por ocaSiãO âa abertura do Encontro Internacional de Alfabetização e Cidadania, promovido pelo Ministério da Educação.
-SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder
-Êxitos dos trabalhos legislativos no 19 semestre do corrente ano.

3.2.4 - Requerimento
3.3.3 - Fala da Presidência
- N• 410/91, de urgência para o Ofício ~n, S/27191,
- Relatório dos trabalhos realizados pelo Senado Fedo Governo do Estado do Rio de Janeiro, solicitãndo eleva- deral e Congresso Nacional na 1~ etapa da 1• Sessão Legis- .
ção temporária, em caráter excepcional, do limite ·estabe- lativa Ordinária da 49• Legislatura.
lecido no inciso II do ~rt. 3 9 dao Re~Ql\J.ção do Senado
-3.3.4 - COD:iuiJ:icação da Presidência
Federal n;- 58/90, c_om o que se fará a contratação de emprés- .
- _Convocação de reunião de instalação da Comíssão
timo equivalente a Cr$14.500.000.000,00, junto ao Banco
do Brasil S.A:, destinados à construção do Acesso Norte Representativa do Congresso Nacional, a realizar-se hOje-,
da Cidade do RiO -de Janeiro.
às 18horas e 45 minutos.
3.3.5 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses3.2.5 - Comunicação da Presidência
- Deferimento, ad rererendum da Comissão Diretora são
dos Requerimentos nos 322/91, do Senador Eduardo Supli3.4- ENCERRAMENTO
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4- ATOS DA COMISSAO DIRETORA

- N' 9, de 1991 (republicação).
- N" 10 a 18, de 1991.
5- ATOS DO PRESIDENTE
-N•' 484, 524 e 533, de 1991 (republicação).
-N" 587 a 603, de 1991.
6- ATOS DO 1• SECRETÁRIO
- N' 4, de 1991 (republicação).
7- PORTARIAS DO 1• SECRETÁRIO
- N•' 5, 19 e 20, de 1991 (republicação).

Ata da

110~
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8- ATO DO DIRETOR-GERAL
- N• 4, de 1991.

9- ATAS DE COMISSÕES
10- ATAS DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DO
PRODASEN
11 - MESA DIRETORA
12- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
13 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Sessão, em

1~

de julho de 1991

1~ Sessão Legislativa Ordinária; da 49~ Ügislàtura
Presidéncia do Srs. Mauro Benevides e Mareio Lacerda
As 14 HORAS E 371 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENArt. 2• O Tribunal Regional do Trabalho da 20• Região
TES OS SRS. SENADORES:- .
.
. . .
.,será Composto de oito juízes, cOm VenChTientos e vantagens
Affonso Camargà - Alexandre Costa - Beni Verãs previstos na legislação em vigor, Sendo seis togados, de investi-Carlos Patrocínio --" Chagas Roôrigues- Coutinho Jorge.
- Dario Pereira - Dirceu Carneiro - EsperidiãO Amirn
-Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves_-:-_ Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto
Lucena- João Calmon- João França- João RochaJosé Paulo Biso!- José Samey- Lourival Baptista- Lucl-

dio PorteUa - Mansueto de Lavor- Marco Maciel- Mauro
Benevides- Meira Filho -Nabor Júnior..;- Ney Maranhão
- Valmir Canipelo - Wilson Martins.
O SR. PI!.ESIDEN'rE (Mauro Benevides) .:..._ A lista de
presença acusa o comparecimento de 30 Srs.- Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão_.
Sob a proteção de Deus, iniciamos noSsos trãbaihos.
O Sr. 1"' Secretário procederá à leitura do eXPediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

OFÍCIOS
Do Sr. 1' Secretário da Câmara dos DepUtados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 53, de 1991
(N• 4.918/90, na Casa de origem)
(Do Tribunal Superior do Trabalho)
Cria o Tribunal Regional
TrabSJbo da 211' Região.

ilo

O COngresso Nacional decfeta:
Art'. 1"' Fica criado o Tribunal Regional do Trabalho
da 2()!' Região, que terá sede em Aracaju-SE, com jurisdição
em todo o território do Estado de Sergipe.

dura vitalícia, e dois classistas, de investidura temporária,
representantes dos empregadores e dos empregados.
Parágrafo único. Haverá um suplente para cada Juiz
Classista.
Art. 3? Os Juízes Togados serão-nomeados pelo Presidente da República, sendo:
I - quatro dentre juízes do trabalho presidentes de Juntas de Conciliação e Julgamento em exercício na ã.tual jurisdição das~ região, por antigüidade e. por merecimento, alternadamente.
-- I I - um dentre integrantes do Ministério Público do Trabalho, com mais de dez anos de carreira;
- III- um dentre advogados de notório saber jurídico e
de-reputaçáo ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade
___
___
profissional.
§ I' O Tribunal Regional do Trabalho da 5• Região
ao elaborar a lista tríplice, visando ao preenchimento, por
merecimento, de vaga de Juiz Togado reservada a magistrado
de carreira, que será encaminhada ao Poder Executivo, obser-vará a exigência do exercício da Presidência d~ Junta por
dois anOs e estarem os candidatos na primeira quinta parte
da lista de antigüidade. Sendo insuficiente o número de juízes
nestas condições para elaboração de lista tríplice completa,
aos lugares remanescentes concorrerão os demais juízeS presidentes de juntas.
§ Z9 A lista sêxtupla reservada a advogado militante
_será elaborada pela Seccional da OAB do Estado de Sergipe.
§ 39 A lista sêxtupla correspondente ao Ministéiio Público do Trabalho será elaborada sob a responsabilidade do
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho a ela concorrendo
integrantes do Ministério Público do Trabalho de todo o País.
§ 4• Ao Tribunal Regional do Trabalho da 5• Região
compete a elaboração das listas tríplices correspondentes às
vagas reservadas ao Ministério Público do 'J):abalho e advogado militante.
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§ 39 A sessão preparatória e a sessão solene de instaArt. 4<:> Os jurzeSClassistas serão nomeadg:s pelo Presidente da República, na forma prevista no art. 684.da Consoli- lação serão realizadas com a presença dos juízes que tomarem
dação das Leis do Trabalho e inciso III do parágrafo único posse no dia designado. Ausente o Juiz Classista titular o
do art. 115 da Constituição F~deral, dentre nomes constantes respectivo suplente assu(llirá o lugar. _
§ 49 Na sessão solene de instalação 9-o Tribunal Regiode listas tríplices organizadas pelas diretorias das federações
e dos sindicatos, inorganizados em federações, com base terri- nal do Trabalho o ministro presidente do Tribunal Superior
do Trabalho empossará os juízes eleitOs presidente e vice-pretorial no Estado de Sergipe.
.
_ _
Parágrafo único. O-Presidente do Tribunal Regional sidente da Corte.
Art. 89 O novo tribunal aprovará o _respectivo --Regida s~ Região, dentro de dez d_ias, con_tados da publicação
desta lei convocará, por edital, aS entidades sindicais mencio- mento Interno dentro de trintã dias contados da data de sua
nadas neste artigo, para que apresentem, ncr prazo de trinta . instalação.
§ 1"' Publicado o Regimento Interno nos trinta dias subdias, listas tríplices, que serão encamin_hadas pelo Tribunal
seqüentes é assegurado aos juízes tog~dos dos dois tribunais
Superior do Trabalho ao Poder Executivo.
. __ _
Art. 5'? Os juízes do trabalho Presidentes de Juntas que regionais de qUe trata esta lei, oriundos da mesma categoria,
te:p.ham.r..na 9-ata da publicação desta lei, jurisdição sobre o permutarem entre si, desde que o requerimento conjunto seja
território da 20~ Região, poderão optar por sua permanência, apresentado em ambas as cortes dentro do prazo acima-teferido.
·
no quadro da 5• Região.
§ 29 A permuta só terá eficácia se homologada pelo
§ 1" A opção prevista neste artigo será niãnifestada por
escrito, dentro de trinta dias, contados da publicação desta pleno dos dois tribunais regionaiS-, devendo as Cert_idõ_es_das
lei, ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5• Resoluções Administ_rcltivas Serem remetid~s ao Tribun_al Superior do Trabalho para fins de registro. Homologada a perRegião e terá caráter irrettatável.
muta esta terá caráter irretratável.
§ 2' Os Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas que
§ 3• A antigüidade do juiz na composição do tribunal
optarem pelas~ RegiiíO permanecerão servindo na região desmembrada, garantidos os seus direitos à remoção e promoção, que vier a integrar, na forma prevista no § V de~te artigo,
à medida que ocorrerem vagas no quadro das~ região, obser- será definida pelo Regimento Interno.
Art. 9"' Até a data de instalação do Tribunal Regional
vados os critérios legais de preenchimento. Até a instalação
oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 20• região é permi- do Trabalho da 20~ Região, fica mantida a atual competência
tida a permuta com Juiz Presidente de Junta em exercício do Tribunal Regional do Trabalho da 5• Região.
§ I' Instalado o Tribunal R~gional do Trabalho da 20•
no Estado da Bahia.
Região, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da
§ 3"' Os Juízes do Trabalho substitutos da s~ Região,
no prazo de trinta dias contados da publicação desta lei, pode- s~ Região remeter-lhe-á todos os processos oriundos do territórão optar por ingressar no Quadro de Juízes do Trabalho rio sob jurisdição do novo tribunal, que não tenham recebido
substitutos da zo~ Região, ocupando as vagas criadas no art. --"vísto" do relator.
§ 29 Os processos que já tenham recebido "visto" do
13 desta lei.
§ 4" Na hipótese de ocorrênCia de vaga deJuiz Presi- _ 'relator serão julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho
·
dente de Junta, na região desmembrada, no período com- da 5• Região.
§ 3<:> A competência para o julgamento das Ações Rescipreendido entre a vigência desta lei e a instalação do nOvo
tribunal, o preenchimento será feito mediante promoção de sórias pertinentes a litígiOs oriundos do Estado de Sergipe
Juiz do Trabalho Substituto que integre os Quadros da 5• decididos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5• Região
com trânsito em julgado será"" do Tribunal Regional do Trabae da 20~ Regiões, observapa a legislação em vigor.
lho da 20• Região, salvo as de competência do Tribunal SupeArt. 6• O Tribunal Regional do Trabalho da 20• Região
terá a mesma competêrtcia atribuida aos Tribunais do T raba- rior do Trabalho.
Art. 10. As Juntas de Conciliação e Julgamento sedialho pela legislação em vigor.
das no Estado de Sergipe fiCam transferidas, com os respecArt. 7"' Todos os Juízes Togados e Classistas e respec- tivos servidores e acervo material, para o Tribunal Regional
tivos suplentes,· tomarão posse conjuntamente,__ iridependen- do Trabalho da 20~ Região, sem prejuízO dos direitos adquitemente da data da nomeação, perante o Ministro Presiderite ridos e respeitadas as situações pessoais de juízes de carreira,
do Tribunal Superior do Trabalho em sessão preparatória juízes classistas e serv-idores.
de instalação do novo Tribunal a se realizar na sede da Corte
§ 1~ Os cargos existentes na lotação do Tribunal RegioRegional, no dia anterior à data designada para ·instalaçâo nal do Trabalho da 5' Região, a que se refere este artigo,
oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 2Ü' Região.
fiçam transferidoS para o Tribunal RegiOnãl do Trabalho da
§ 1' Após a posse conjunta a que se refere o caput 2Ü' Região.
§ 2? Os juízes de carreira, juízes classistas e servidores
deste artigo, na mesma sessão preparatória .de instalação os
juízes integrantes do Tribunal Regional do Trabalho da 20~ transferidos l).a forma deste artigo cõnfinuai'ão a perceber venRegião elegerão, em escrutíriiq_ secreto, sob_a presidência do cimentos e vantagens pelo Tribunal Regional do Trabalho
Ministro Presidente do Tribunal SuperiOr do Ti:aóãlho os Juí- Ua s~ Região, até que o orçamento çonsigne, ao tribunal criado
zes Presidente e Vice~Presidente da Corte para o primeirO por esta lei os recursos necessários ao respectivo pagamentó.
biênio, observadas as recomendaçõe!;t da Lei Orgânica da Ma. § 39 A_ investidura no Quadro Permanente de Pessoal
gistratura Nacional ou do Estatuto da Magistratura a que da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 20• Região
se refere o art. 93 da Con_s.titu_ição_ Federal.
depende de aprovação em concurso público de provas ou
de provas e títulos, ressalvadas outras formas legais de provi§ 2"' Na impossibilidade de algum dos juízeS toma·r posse
na data prevista, terá o prazo de trinta dias, prorrogável por mento de cargos e as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
mais trinta para fazê~Io, sob pena de perda do direito.
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Art. 11. Ficam criados no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 20• Região, com retribuição prevista na legislação em vigor, seis cargos de juiz togado e dois
de juiz classista.
Art. 12. Além dos cargos e funções transferidos ou criados na forma do art. 11 desta lei ficam criados, no Quadro
Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 20• Região, Com vencimentos e vantagens
fixados pela legislação em vigor, oito cargos de juiz do trabalho
substituto, os cargos em comissão constantes do Anexos I,
os cargos efetivos constantes do Anexo II e a Tabela de Gratificação de Representação de Gabinete, integrada por funções
de chefia e assistência, constantes do Ane:x;o UI de__sta lei.
§ 1~' Os cargos e as funções constantes, respectivamen~
te, dos Anexo I e III desta lei serão providos após a instalação
do Tribunal Regional do Trabalho da 20• Região, com sede
em Aracaju, no Estado de Sergipe, nos termos da legislação
em vigor.
§ -2<:> Os valores das funções da Tabela de Gratificação
de Representação de Gabinete do Tribunal Regional do Tra~
balho da 20~ Região são idênticos aos da mesma tabela do
Tribunal Superior do Trabalho.
§ 3' Ato interno do Tribunal Regional do Trabalho da
2Q! Região estabelecerá as atribuições das funções constantes
do Anexo III desta lei.
Art. 13. O ·Tribunal Regional do Trabalho da 20• Região, dentro do prazo de noventa dias, contados da instalação,
abrirá concurSo público de provas e títulos para preenchimento
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das vagas de juiz do trabalho substituto, depois de satisfeito
o disposto no art. 59 desta lei.
_
.
. .
Art. 14. Os servidores atualmente lotados nas·Juntas
de Conciliação e Julgamento, com jurisdição no território
da 20~ Região da J u_stiça do Trabalho, poderão pei-inatlecer
no Quadro de Pessoal da s~ Região, -mediante opção escrita
e irretratável, manifestada ao Pre_sidente do Tribunal respectivo, dentro do prazo de trinta dias, contados da publicação
desta lei.
_ Art. 15. Compefe ao Tribunal Superior do Trabalho,
m~diante ato do presidente, tomar as medidas de natureza
-administrativa para instalação" e funcioriâinentó do TribUnal
Regional do Trabalho da 20• Região.
Art._ 16. As despesas iniciais-de organização, instalação
e funcionamento -do Tribunal Regional dp Trabalho da 20~
Região, correrão à-conta dos recursos orçame-ntãrios_já.corisignados ao Tribunal Superior do Trabalho, pela Lei n• 8.175,
de 31 de janeiro de 1991, Programa de Trabalho
02.004.0013.5461 ~Instalação de Tribunais Regionais do Trabalho.
Art. 17. Não poderão ser nbmeados, a qualquer título,
para funções de gabinete, cargos em comissRo ot.i fUnções
gratificadas da administração do tribunal, parentes consangüíneos ou afins._ até o terCeiro graU, de jufzes em atiVidade
ou aposentados há menos de cinco anos. exceto se integrantes
do Quadro Funcional. mediante concurso público.
Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19. Revogam.-se as disposições em contrário.
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NS~22

A

NS-05

iJ

NS-1l

vel Superio't")

B

NS-12

a

NS-16

c

NS-17 a

.N~2l

Esp•cial

NS-22 a NS-25

TRT-20a -NS-924 (N:Í-

A

NS-05 a NS-11

vel Superior)

B

Especial
01

TRT-204-NS-916 (hí~

A

vel Superior)

B

c
.t:special

of

.Bibliotecário

02

a NS-21
a NS~25

'l'RT-201-t{S-909 (NÍ-

c
tnge.nhe~:ro

N!'i-11

NS-12 a Ns:..L6

TRT.-20D~NS-932

vel Superior)

(NÍ-

NS-12 a N.:>-16
a NS-21
NS-22 a Ns~25

NS~17

NS_.OS a N~-11
NS-12 a NS-16
NS-17 a NS'!"2l
NS-22 a NS ... 25

A

NS-05 a Ns ... u

B

NS-12 a t:s".:-16

c

N5-11 a

Especial

NS~~2

Ns-:h

a NS-25
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NtÍMERO

CÓOIGO

03

TRT-201 -NM-1001 (N,i

A

NI-17 a NI-23

vel Intermediário)

•:esp•cial

NI-24 a NI-29
ur.:.Jo a NI-32

..

NA•l2

Especial

NA-17 :a NA-19

Médio - CÓdigo - 1'R'l'- 20._NM

CLASSES E ReFE.RÊNCJ;I..S

-1000
Telefoni'su

03

TRT-200 -NM-1044 {Ni

val Auxiliar)

Auxiliar Operacional·

d~

servi-

19

ços Diversos - ~rea·.df, 'Limpeza
e Comservar;ão
08

02

Artesanato - CÓdigo,
20• .-ART-700

02

rriunieações

Mu·c~

.

02

NA.. 03

•

NA-05 a NA-11·

TRT-201-NM-1045 (N.i_

A

vel Auxiliar).

•Especial

TRT-20D-ART-702· (Ni

A.rtes-~·Grà.:f,_cas

02

In-

In

TRT-201-AllT-704 (N,i

t&t"llledi.ário)

Art:Ífice 4e:

•

TRT-201-ART-703 (N

ve:l Auxiliar

n~t.z:iD

a NA-04'

A

vel Auxiliar)

vol Auxiliar e
termediário)

Art!fic• de Carpi!]-e.a'l:i:,l. •

a NA-16

'I'RT- 20"-NM-l 006 {N.i

vel Auxiliir
termediário)

A't'tlfico· de.;E~~t#c:idaae • co-

NA-04 a NA-11·

A

•

In-

TRT-201-ÀR~-706 (N.i

vel

Auxili~:~~r

te:rmadiário)

o

In-

Artífic~

.•

NA"-l2 a NA-lS

NA-22
NA ... 23 a Nôl.-26

NA.,.l9

....

NA.,07 a Ni\-12

ArtÍfice
pecialiudo NI-13 a NI-16
Ccmtranestra NI.ll7 a NI-22
Mestre

NI-23 .a NI-27 ·

Ef:!pecial

N"I..:,28 a NI-3'0

Artífic•

NA... 07.

• NA... l2

Ar.tifiCe E.J.
pocializado NI-_13 a NI-16. ·

• NI-22

COntnmlf':ltro

NI·l7

Mestre
Especial

NI-2:3 a NI-27
NI-28 a NI-30

ArtÍfice
Artífice

...

NA-0'1 a ·NA-12

a NI-16

pecializado

Nl-1~

Cal.c:arresa:a

Mestre

Nl-1.7 a NI-22
NI-23 a 1\I-27

Especial

NI-28 a NI-30

Art:Ífice
Art.:!fice

...

NA-07 a NA-12

tlacializado NI-13

• NI-16

"''"''"". .tre
M!!Gtro

NI-17 a NI-22
NI-27
NI-%.3.

J::special

NI-28 a :NI-30

•
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~

DE

DE

TRIBUNAL REGIONAL· DO TRABALHO DA 20D Rf;GIÃO

TABELA DE

G~ATIFICAÇÃO

DE

REPR~SENTAÇÃO

DE GA-

BINETE

GABINI.-!'.1$

FUNÇÕES

QUA..'l'fl DADE

P~ESIDl':NCIA

ASSISTENTE SECRETÁRIO

01 (UH)

CHEFE DE -·SERVIÇO

01

'?'-SSISTENTE· 'ADHINISTRATIVO ·

02, ,(DOISl'

Assrs'rENTE.

02 (DOIS)

AGENTE ESPECIALIZADO

0-l·

AUXIL~AR

02 {DOIS)

VJCE-PRESID~NCIA

ESPEÇIAL!Z~D9

(UM)

(mll

CHEFE. DE SERVIÇO

01

ASSISTENTE ADMINISTRhTIVO

01 (UH)

ASSISTENTE

01

(UM)

AGENTE ESPECIALIZADO

01

(UM)

AUXILl-AR, ESPECIALIZADO

01 (UM)

juíZES

CHEFE DE SF.RVIÇO'

oe

08 (JUÍZES)

AS.S!,STEWI'.E. ADMINISTRAT.IVÇ>

08 (OITO)

ASSISTENTE

08 ·(OITO)

AGENTE ESPECIALIZADO

08 (OITO)

AUXILIAR ESPECIALIZADO

OB (OITO)

(UM)

(OITO)
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GABINETE

FUNÇÕES

DIRETORIA-GERAL

QUAN'i'ID1\DE

CHEFE DE SERVIÇO

01 (UM)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

02 (DOIS)

ASSIS'l'ENTE

02 (DOIS)

~ÀGENTE.''ESPEtiALiiADb

01 (mi)

AUXILIAR ESPECIALIZADO

02 (DOISf

SECRETARIA DO TRX

CHEFE DE SERVIÇO

O1

(UM~)

BUNAL PLENO

ASSISTENTE.ADMINISTRATIVO

01

(U>!l

ASSiSTENTE CHEFE

03'

(TR~S)

Õ1

(UM)

REGEDORIA

ASSISTENTE ADMINI".!:;TRATIVO

OL (UH)

ASSISTENTE

01 (UH)

AUXI·L!AR ·ESPECIALIZADO

0,1

(U>I)

C_IJE_f'E DE SERVIÇo

01

(t]M)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01

(UH)

ASSISTENTE CHEFE

01

(UM)

ASSIS.TENTE

01

(UM)

AUXILIAR ESPECIALIZADO

01 (U>!)

SECRETARIA JUDICIÁ

CHEFE DE SERVIÇO

.01

RIA

ASSJSTENTE

01 (UM)

SECRETARIA

ADMINI~

TRATIVA

OS (OITO)

DIRETQ

RIAS DE SERVIÇOS

AD~INISTRATIVO

(UH)

ASSISTEN'l'E

01

AUXILIAR

01 (UH)

E~PECIALIZAOO

(UM)

ASSISTENTE ADMINISTRhTIVO

'OS (OITO)

ASSISTENTE d-tEFE

24 (VINTE E QU

'J.'RO)

AfttxO t'- DfSP[SA MfNS!I
c::::::

tO~

'P!SSO.\l

~=========================

OEKOKIKAÇ~O

SÍHBOLO I

VAlOR

urutxcu

UNJ!h!O

I -CARGOS DI HA!UR!IA fSPfC!Al
1.m.m.sz

08

691.530,67

·oz·

663.}80,61
636.!78,39

. õ~

COHISS~O.

OZ- OIRE!OR G[Kil

25

·r S!CR!TÁKIO &!Ril 01 PR!SlOtNCIA

~~·- Sfti!TÂRIO DO PLENO, O!Rf!Oifl DE I!Cif!IRIA~

(02), IIS!SSOR!S DA P.P!S!O[~C!A (OJ),tii!SSOI[S
DE JUll .(08) e S!CR!TÂRIO DA CORREGEDORIA

Oí' - DIREI ORES .CE SERVIÇO
III - CARGOS 00 QUADRO

DAS-05

oúco4
NS-1~

310.8\7,70

OE - orJtJ&l DE J~S1!;t #VAL!j~C~
C7 - AUXIL!Ar Ju~!Cl!~JO

fiS-10

;!O.Bi..7,70

~1-2\

08- AG[~l[ rE SE~Gtl,:l JUtltllkiA
09 •· ATENOEIIH JUOIC!ÂP.lO

Nl-2.\
WI-2\

HA-0\·

jg\.628,15
191..e2e,15
194.628,15
265.296,e7
265.296,87
26~ •. 296,87.
26?:296,87
265.295,87
160.?50,87
97.122,\8

Nl-03

95-0~210('

·1o- Mroico

NS.-05

11 - ODONlÕlOGO
13 1\ -

IS,_.

1617-

IS·19.~

NS-05
NS~P.5

CONIADOR
!NGmEHO
SIBl!Ol!CÂF!O
i:umHR ot o:rrRMAGEM·
l!l!fON!SlK
AUX. OIEI. SERV. DIVERSOS
AG[I,JE DE VHi!lii;(!A
~RIÍf!CE DE M(CÃ~!CA

NS-05

NS-05

HI-i?
Hl-12
. lil-.07

20 ·~ AR1ÍflCE DE ELETHC!Ot.OE [ CC!~!H~r'CAÇ~O

Nl-07

21·~·1!1Íf!CE OE·CAIPJ~T&ilA

E NliCENA2ll.
22 -· IIT!fiC! DE &f:JE: GP~r !(AI
IV- IIBflA DE GRIT!f!CAÇÃO DE

RfPRESEHTI}~O

~1-07
ri~-07

OI I L

ll5.19e;z5·
103;6\3,87 ...
103.6"\},87
103.61_3,67
m.643,B7

DE GABINETE

·.9-9\7.?:.9,
s~os9:\z:>,

·:c·
é:
I'

3:

oz

O!
.9,1
O!

oz

o:
I~

-o:

'02

o·z

P~.

O'Z

112
!!19.6~6155
;:?.618, 7f,

Z3- IS!JSlENI[ S!CPill\!0
Zl - C~EfE DE SE~VI;~
25- ~SSISlE~i( A)~:~lSTF~riVG
Zt - ASSliH~lE
27 - AdE~ti ES~E[ hl!Z~~O
28 - A~~lliAP (Sr ClAL!Zt.DO
Z9- ASSISTE~!( C ([[
1

!5

210

PER~ANEN!f

o5 - Tfcüco m·mlno

}?:~,

lOUl
HEXSH

08

01 - JUIZ DO tmum

II - CARGOS EM
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MEKSAl

O!
J;

~C.S03,97

z:

3S.693,5S
:n.OE.t2r.

1:

E

2i.08,2~

1:

92.618,78

Z!
78.233-5!3

:;;;::;;::;::;::;;:;;:::=

JS!, •• 25 de. obril de 1991

UillfY2~-

RfGINAlDO PATROC!HJO RAB[lO
Oiretor SCAuditoria
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~S?..E

-

~:;?l,'!;~{'-~~w.:l-1\ !!:!8:~!.~

E!l~~º~-l'll:mm
~)n: ~-

Pi'"$.~1.: DiÓrias__ ~---~e~_ern P?gas

C~ilissãO

à

de lnstulaçâo (03 mcmpros x

·go-

dias)

10.800.000,00 .

.!;'-i'.11:'ni1\L nr::_ CXJNSl!-!2=
~~resSos·em geral
Artigo5 'de eXpedientes

7 .ooo.ooo. oó
5.000.000,00

Div_ersos_

15 •. boo~ o:xr.

3.000.000.00

-oo

cx..n'ROS S"EnVJ Q;)S F fN.:"'...l\RCOS:

Instala;:õe:: {divisó_r_ia~, pint:.1ràS+ e
·
-

adap~a;~Er

.. ~axa.e çle .t.elefones, energia .el~trica~
agua e esgoto

:Looo.ooo,oo

Díverscs

2.002.000,00

Despesas. com Soleniàaje de Instalação

3 .008. 000. OG

Prn.'l-''-'!I~:

WJIPN-\Th'IDS E MATERIAL

Veículos· ( 0.2 se;rvis;o L
Mobiliário 1lhí··ger1lr

' 7- ooq: 000, 00
'18.000.000,00

Montagem do Plenário (~~caàas, Sistema de
som, p:Jltro~~s, _ar çond-iciO:Dado e-,carpe~e)

9.000.000,00

Eguip2lnl<'.tlto·. PABX ( 5o-rar.ais)

6.50C.O:JO,OO

Carpetes e Cortinas

2.5X.OOQ,OO

'Ar con::icionadcl fSab.inetes, Secretarias
Serviços e ate.)

4.00C.OOO,OO

DiversoE

5.0X'.OJ0.00

. 21 tro:·c:>s
'TOTAL:

•

20. CXXJ •.OXJ' 00

05C.OOO,OO
a a a •

a a a,. •• ~ •

a •

•

•

•

•

•

•

e e

•

e

•

•

o •

•

•

•

•

•

•

e~ • -:_•• • • • • • • • o • •

TST, 25 de abril de 1991

: 1 1 n· •:

n

~...<).

R&;~ !?A~!JGÍNIO .JiABELO
. DiJ;etor SCAuditor;:ia

e •

•

~ •

e •• •

13 .EôO. 000,00.
••
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO ANTEPROJETO DE
CRIAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO ESTADO DE SERGIPE- VIGÉSIMA REGIÃO.
1. O encaminhamento do presente anteprojeto, de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, em face ao disposto
no art. 96, inciso II, letra c, da Constituição-Federal e por
este aprovado- Resolução Administrativa n"' 110/89, resulta
do disposto no art. 112 da Constituição Federal, segundo o
qual haverá menos um Tribunal Regional do Trabalho em
cada Estado_ e no Distrito Federal, e teve acolhimento em
decorrência da sobrecarga que vem sendo supprtada pelo Tribunal Regional do Trabalho da quinta região, que, até o momento, tem jurisdição no referido Estado. Diante do disposto
no mencionado art. 112 da Lei Básica, afasta-se a possibilidade
de se cogitar de aumento de Cortes regionais que hoje engloba
mais de um Estado. A não se entender desta forma, estar-se-á
projetando, na verdade, a observância da norma aludida.
2. No tocante aos cargos de juiz, o anterprojetó homenageia a porporcionalidade de que cogita o art. 115 da Lei
Fundamental. Com os seis cargos previstos, ter-se-á dóis terços
de togados vitalícios e um terço de juízes classistas temporários, respeitada a paridade no tocante a entes últimos wn representante das categorias profissionais e outro das categorias económicas, o númerO de--juízes - seis - é o quemais se coaduna não só com a necessidade provocada peJa
demanda de processos na região desmembrada, caso, também,
com a exigência constitucional alusiva à proporcionalidade.
A existência de um juiz togado egresso da classe dos advogados
e outro originário do Ministério Público visa atender â regra constitucional de participação das aludidas categorias e que
está insculpida no art. 94 da Constituição Federal.
3. Quanto aos cargos pertinentes à infra-estrutura, observou-se, na confecção do anteprojeto, o que tem sido aprovado pelo Congresso Nacional quando da criação de Tribunais
RegiOnais do Trabalho, procurando-se dotã.r a futura Corte
de quadro funcional indispensáVel ao funcionamentO harmónico dos respectivos serviços.
4. A aprovação do Projeto, observada a redação conferida por esta Corte, implica homenagem ao princípio da uniformidade e a melhor técnica passível de adoção diante do
texto constituciOnal, evitando a criação de Corte com número
de Juízes muito além do necessário à entrega da prestação
jurisdicional de forma célebre e económica. A não se considerar a composição de seis juízes, ter-se-á que caminhar para
a criação de Tribunal com doze juízes, em face à proporcionalidade referida entre togados vitalícios e classistas de carreira, respeitado quanto a estes a paridade, número que o Tribunal Superior"-do Trabalho entende demasiado.
Brasilia-DF, 25, de abril de 1990. - MarcoAurélio Crates
de Macedo, Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

OF.STST.GDG.GP. n' 221/90.
Brasília-DF, 25 de abril de 1990
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex~, com exposição
de motivos, o anteprojeto em anexo e que, aprovado pelo
Pleno desta Corte, objetiva a criação do Tribunal Regional
do Trabalho do Estado de Sergipe, tudo como previsto no
art. 112 da Constituição Federal. Ressalto que ~ ini ciativã
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ora verificada cabe a este Tribunal, a teor·do disposto no
art. 96, inciso II, letra c, da referida Lei Básica.
Nesta oportunidade, reitero a V. Ex~ protestos de grande
apreço e elevada consideração. - Marco Aurélio Prates de
Macedo, Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

Exm• Sr.
Deputado António Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasflia - DF

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
_
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário

SEÇÃOV
Dos Tribunais e Juizes do Trabalho
Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho serão
compostos de juízes nomeados pelo Presidente da ReP.ública,
sendo dois terços de juízes togados vitalícios e um terço de
juízes classistas temporâneos, observado entre os juízes togados, a proporcionalidade estabelecida no art. 111, § 1"; I.
Parágrafo único. - Os magistrados dos Tribunais Regionais do Trabalho sendo:
m- classistas indiCados em listas tríplices pelas diretorias das federações e dos sindicatos com base territorial na
região.

DECRETO-LEI N' 5.452, DE 1' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

TITULO VIII _
Da Justiça do Trabalho

··-·"·-,-.,,-,, ......................................................................

CAPÍTULO IV
Dos Tribunais Regionais do Trabalho

(A

SEÇÃOIV
Dos Juízes Representantes Classistas
dos Tribunais Regionais
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)

.Julho de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N9 54, DE 1991

(N• 4.917/90, na Casa de origem)
(Do Tribunal Superior do Trabalho)
Cria o Tni,unal Regional do Trabalho da 1~ Região.
O Congresso NacionaJ decreta:
__ _
Art. 1~ Fica cffado o Tribunal Regional do Trabalho
da 191' Região, que terá sede em Maceió-AL, com jurisdição
em todo o território do Estado de Alagoas.
Art. Z, O Tribull_alRegional do Trabalho da 19• Região
será composto de oito juízes, com venciinenfos e vantagensprevistos na legislação em vigor, sendo seis Togados, de investidura vitalícia, e dois Classistas, de investidura temporária,
representantes dos empregadores e dos empregados. _
Parágrafo único: Haverá um suplente para cada Juiz
Classista.
Art. 39 Os Juízes Togados serão nomeados pelo Presidente da República. sendo:
I - quatro dentre Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas de Conciliação e Julgamento em exercício na atual jurisdição da 6• Região, pOr antigüidade e por merecimento, alternadamente.

II- um dentre integrantes do Ministério Público do Trabalho, com mais de dez anos de carreira;
III- um dentre advogados de notório saber jurídico e
de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva ativldade
profissional.
§ lo O Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região
ao elaborar a lista _trfplice, visando ao preenchimento, por
merecimento, de vaga de Juiz Togado reservada a magistrado
de carreira, que será encaminhada ao Poder Executivo, observará a exigência do e_xercício da Presidência de Junta por
dois anos e estarem os candidatos na primeira quinta parte
da lista de antigüidade. Sen-do insuficiente o númerO de juízes
nestas condições para elaboração de lista tríplice completa,
aos lugares remanescentes concorrerão os de~ ais juízes presidentes de juntai.
§ 2'!' A lista séxtupla reservada a advogado militante
será elaborada p'êla Seccional da OAB do Estado de Alagoas.
§ 39 A lista sêxtupla correspondente ao Ministério Público do Trabalho será elaborada sob a responsabilidade do
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho a ela concorrendo
integrantes do MinistériO Público do Trabalho de todo o País.
§ 4• Ao Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região
~ompete a elaboração das listas trfplices correspondentes às
vagas reservadas ao Ministério Pi:íbJico do Trabalho e advogado militante.
Art. 49 Os Juízes Classistas serão nomeados pelo Presidente da República, na forma prevista no art. 684 da Consolidação das Leis do Ttabalho e inciso III do parágrafo único
do art. 115 da ConstituiÇão Federal, dentre nomes constantes
de listas tríplices organizadas pelas diretorias das Federações
e dos sindicatos, inorganizados em federações, com base territorial no Estado de Alagoas.
Parágrafo úilicó:- O Presidente do Tribunal Regional
do Trabalho da 6~ Região, dentro de dez dias, contados da
publicação desta lei convoç:ará, por edital, as entidades sindicais mencionadas neste artigo, para que apresentem, no prazo
de trinta dias. listas tríplices, que serão encaminhadas pelo
Tribunal Superior do Trabalho ao Pode_r Executivo.
Art. 5• Os Juizes do Tral>alho Presidentes de Juntas
que tenham, na data da publicação desta lei, jurisdição sobre_
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o território da 19~ Região, poderão optar por sua permanência,
_
_
no Quã.dro da 6~ Região.
§ 19 A opção prevista neste artigo será manifestada por
escrito, dentro de trinta dias, contados da publicação desta
lei, ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6~
Região e terá Caráter irretratável.
§ 2• Os Jufzes do Trabalho Presidentes de Juntas que
optarem pela 6~ Região permanecerão servindo na região desmembrada, garantidos os seus_direitos àremoção e promoção,
à medida que ocorrerem vagaS no Quadro da 6~ Região, obser-vados os critério~_l~_gais de preenchimento. Até a instalação
oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 19• Região é
permitida a permuta com Juiz Presidente de Junta em exercício
no Estado de Pernambuco.
§ 3' Os Jufzes. do Trabalho Substitutos da 6• Região,
no prazo de trinta dias contados da publicação desta lei, poderão optar por-ingressar no Quadro de Juízes do Traôalho
Substitutos da 19~ Região, ocupando as vagas criadas no art.
· 13 desta lei.
§ 49 Na hipótese de ocorrência de vaga de Juiz Presídente de Junta, na Região desmembrada, no período compreendido entre a vigência desta lei e a instalação do novo
tribunal, o preenchimento será feito mediante pi:omoção de
Juiz _do Trabalho Substituto que integre os Quadros da 6f
e da 19• Regiões, observada a legislação em_ vigor.
À.rt. 6n Ô Tribunal Regional do Trabalho da 19~ Região
terá a meSma competência ·atribuída aos Tribunais do Traba-lho pela legislação em vigor.
.~- Ait:-79 TOdos os Juízes Togados e Classistas e respectivos suplentes, tornarão posse conjuntamente, irl.dependen- temente da data da nomeação, perante o Ministro Presidente .
do Tribunal Superior do Trabalho em sessão preparatór~a
de inM:alação do novo tribunal a se realizar na sede da Corte
Regional, no dia anterior â data designada para instalaçã"o
oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 19• Região~
§ 1~., Após a posse conjunta a que se refere o caput
deste artigo, na mesma sessão preparatória de instalação os
juízes integrantes do Tribunal Regional do Trabalho da 19~
Região'elegerão, em es~rutfnio sec!eto, S<?b a presidência do
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho os Juízes Presidente e Vice-Presidente da Corte para o primeiro
biênio, observadas as recomendações da Lei Orgânica da Magistratura Nacional ou do Estatuto da Magistratura a que
se refere o art. 93 da Constituição Federal.
§ 29 Na impossibilidade de algum dos juízes tomar posse
na data prevista, terá o prazo de trinta dias, prorrogável por
mais trinta para fãzê-lo, sob pena de perda do direito.
§ 39 A sessão preparatóriã é ã sesSão solene cte instalação serão realizadas com a presença dos juízes que tomaram
posse no dia designado. Ausente o Juiz Classista titular o
respectivo suplente assumirá o lugar.
§ 49 Na sessão solene de instalação do Tribunal Regional do 'rrabalho o Ministro Presidente do Tribunal Superior
do Trabalho empossará os juízes eleitos presidente e vice-presidente da corte.
Art. 89 O novo tribunal aprovará o respectivo Regimento Interno dentro de trinta dias_ co.ntados da data de sua
instalação.
§ 19 Publicado o Regimento Interno nos trinta dias subseqüentes é assegurado aos Jufzes Togados dos dois Tribunais
Regionais de que trata esta lei, oriundos da rriesma categoria,
Eerm!Jtarem entre si, desde que o ~equerimento conjunto seja
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apresentado em ambas as cortes dentro do prazo acima referido.
§ 2• A permuta só terá eficácia se homologada pelo
Pleno dos dois Tribunais Regionais, devendo as Certidões
das Resoluções Administrativas serem remetidas ao Tribunal
Superior do Trabalho para fins de registro. Homologada a
permuta esta terá caráter irretratável.
§ 39 A antigüidade do juiz na composiÇão do tribunal
que vier a integrar, na forma prevista no § lo;o deste artigo
•
será definida pelo Regimento Interno.
Art. 9• -Até a data de instalação do Tribunal Regional
do Trabalho da 19~ Região, fica mantida a atual competência
do Tribunal Regional do Trabalho da..6• Região.
§ 1• Instalado o Tribunal Regional do Trabalho da 19•
Região, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da
6~ Região remeter-lhe-á todos os processos oriundos do território sob jurisdição do novo tribunal, que não tenham recebido
"visto•: do relator.
__
§ 2 9 Os processos _que já tenham recebido "vis_to" do_
relator serão julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho
da 6• Região.
.
. . __
§ 3~> A competência para o· julgamento daS Ações ResCiR
sórias pertinentes a litígios oriundos do Estado de Alagoas
decididos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região
com trânsito em julgado será do Tribunal Regional do TrabaR
lho da 1~ Região, salvo as de competência do Tribunal SupeR
rior do Trabalho.
Art. 10. As Juntas de Conciliação e Julgamento sediaR
das no Estado de Alagoas ficam transferidas, com os respectivos servidores e acervo material, para o Tribunal Regional
do Trabalho da 19• Região, sem prejuízo dos direitos adquiridos e respeitadas as situações pessoais de Juízes de carreira,
Juízes Clas~istas e Servidores.
§ 1' Os cargos eXistentes na lotação do Tribunal Regional do Trabalho da 6~ Região, a que se refere este artigo,
ficam transferidos para o Tribun~l Regional do Trabalho da
19• Região.
·
§ 2~' Os Juízes de Carreira, JuíZes Classistas e servidOres
transferidos na forma deste artigo continuarão a perceber vencimentos e vantagens pelo Tribunal Regional do Trabalho
da 6~ Região, até que o orçamento consigne, ao tribunal criado
por esta lei os. recursos .necessários ao respectivo pagamento.
§ 3~' A inve_stidura no Quadro Perman_ente de Pessoal
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 19• _Região
depende de aprovação em concurso público de provas ou
de provas e títulos, ressalvadas outras formas legais dé provimento de cargos e as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
Art. 11. Ficam criados no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 19' Região, com retribuição pecuR
niária prevista na legislação em vigor, seis cargos de Juiz_TogaR
do e dois de Juiz Classista.
.c.

.
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Art. 12. _ Além dos cargos e funções transferidos ou criaR
dos na forma do art. 11 desta lei ficam criados, no Quadro
Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 19~ Região, com vencimentos e vantagens
fixados pela legislação em vigor;-oito cargos de Juiz do TrabaR
lho Substituto, os cargos em comissão constantes do Anexo
I, os cargos efetivos constantes do Anexo II e a Tabela de
Gratificação de Representação de Gabinete, integrada por
funções de chefia e assistência, constantes do Anexo III desta
lei.
§ 19 Os cargos e ãs funções constantes, respectivamenR
te, dos Anexos I e III desta lei serão providos após a instalação
do Tribu~al Regional do Trabalho da 19• Região, com sede
em Macetó, no Estado de Alagoas, nos termos da legislação
em vigor.
§ 29 Os valores das funções da Tabela de Gratificação
de Representação de Gabinete do Tribunal Regional do Trabalho da 19~ Região serão idênticos aos da mesma Tabela
_
do Tribunal Superior do Trabalho.
_ _
§ 3• Ato interno do Tribunal Regióni!l do Trabalho da
19~ Região estabelecerá as atribuições das funções constantes
do Anexo III desta lei.
-~
Art. 13. O Tribunal Regional do Trabalho da 19• Regiã~; dentro do prazo de noventa dias, contados da instalação~
abnrá concurso público de provas e títulos para preenchimento
das vagas de Ju1z do Trabalho Substituto, depois de satisfeito
o disposto no art. 59 desta lei.
Art. 14. Os servidores atualmente lotados nas Juntas
de Conciliação e Julgamento, com jurisdição no território
da 19~ Região da Justiça do Trabalho, poderão permanecer
n~ Quadro de Pessoal da 6~ Região, mediante opção escrita
e Irretratável, manifestada ao presidente do tribunal respecR
tivo, dentro do prazo de trinta dias, contados da publicação
desta lei.
Art. 15. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho,
medtante ato do presidente, tomar as medidas de natureza
administrativa para instalação e funcionamento -do Tribunal
Regional do Trabalho da 19• Região.
, Art. 16. _As despesas iniciais de organização, instalação
e funcionamento do Tiibunal Regional do Trabalho da 19•
~egião,_ correrão à conta dos recursos orçamentários já consignados ao Tribunal Superior do Trabalho, pela Lei n' 8.175,
de 31 de janeiro de 1991,. Programa de Trabalho
02.004.0013.5461- Instalação de Tribunais Regionais do Trabalho.
Art. 17. Não poderão ser nomeados, a qualquer título,
par~ !unções de gabinete, cargos em comissão ou funções
gratificadas da administração do Tribunal, parentes consanR
güíneos ou afins, até ó _terceiro grau, de jufzes em atividade
ou-aposentados há menos de cinco anos, exceto se integrantes
do Quadro Funcional, mediante concurso público.
Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publiCaÇãO~

Art. 19.

RevogamRse as disposições em contrário.
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LE:I Nl:

de

do

do

'l'RIDUNAL REGIONAL 00 TRABALHO DA

1~•

REGIAO

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA
CARGOS·Eff CQMISSAO

Direção e

DENOMINAÇAO

NÚMERO

GRUÍ'O

A~

Diretor-Geral de Secreto~:~ ria
Secretário-Geral da Presidência
Secretário do Tribunal Pleno
Di reter do Secretaria Administrativa
Diretor da Secretaria Judiciária
Diretor de Serviço

01
01
01
01

j.5essoramento
1superiore.s

código - TRT
- 19• - DAS-.
100

CÓDIGO

01
08
08
03
01

Assessor de Juiz - Bacharel em Direito
Asse~ ser

Secre~áric da Corregedoria

'l'RT - 1911-DAS-101.6
TRT - i9D-DAS-101.,6
TRT - t9a-DAS-102.5
TRT -

TRT -

19•-DAS-101.5
19•-DAS-101.5

TRT - 19•-DAS-101.4
TRT - 191-DAS-102.5
TRT - 191-DAS-102.5
TRT - 19•-DAS-101.5

ANEXO IX
de

de

do

LEI Nt1

(Estado de Alagoas)

de Apoio Judi19•
coa:.go TRT

~ividades

iário ?
AJ-020

NÓMERO

CATEGORIAS FUNCIONAIS

GRUPG

-

Técnico Judici~rio

42

CLASSES E REFERtNCIAS

CÓDIGO
TRT-19a-AJ-021
(N:i:.vel Superior)

A

B

Especial
Oficial do Justiça

~V4liador

01

'l'RT-19•-AJ-022
(N:i:.ve1 Superior)

A

B

Especial
62

Auxiliar Judiciário

Agente de Segurança Judiciária

30

Atendente Judiciário

~traa

Atividades de N!vol
- código 'TRT-19•- Médico

u~erior

NS-900

15

-

~

~

02

TRT-190-AJ-023
{N!vel Intermedi

B

rio)

Especial

TRT-191-AJ-024
(N!vel Intermedi
rio)

B

'l'RT-191-AJ-025
(N:i'vel Intermedi
rio)

A

A

Especial
&

B

e:apecial

A'
TRT-:'19•-NS-901
(N{vel Superior) '8

c
Especial

!iS-10 a NS-15
NS-16 a NS-21
NS-22 a NS-25
NS-10
NS-16
NS-22
Nl-24
NI-28
NI-32

4
a
a
a

NS-15
NS-21
NS-25
NI-27
a NI-31
a NI-35

NI-24 a NI-27
NI-28 a NI~ll
NI-32 a NI-35
NI-24 a Nl-27
N.I-:fB a NI-31
NI-32 a NI-35
NS-05· 4 NS-11
NS-12 a NS-16
NS-17 a NS-21
NS-22 a NS-25
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C."ÓUlUO

'l'RT·l 91·N.9·909
(N!vd Superior)

01

Oclont6logo

Tft.'l'•l §I•NS·92<f

07

Contador

.(K!val Superior)

, C!.ADbl!:::l li

A

•
c

ltKI"II:tÚtli1:1A::I

NS·05 a N!J·ll
NS•l2 a NS•16
NS-17 a

Hs-:u

t:•pecial NS•:l:Z e.

N.S•::I;'J,

•

~S-0!.

c

NS-17

•

e. NS·ll

NS•12 ii NS•l6
A

NS-21

Espeeie.l NS-22 e. NS-25
TR'1'•l91•NS•916

01

(N!vol Superior)

A

•
c

NS-05 a NS·ll

NS•l2

a

NS-16

NS-17 11 NS-21
E•pecial NS-22 a· NS-2S

'1'RT;-19t:•NS-932

02

Biblibteeido

(!f:Ívol Superior)

'l'RT-l'li•NM-1001

03

Auxiliar de Enfara:n11gea_

NÍ:vcl H~d:('?' - ci5éligÕ

"(N!Val ,Int.er:ol!ldiâ

'rRT Hl - NM-1000

:rio}
TRT•l9t:·NM•l044

03

(M!vd Auxiliar)
TRT•l91-NM-1006

Operacional da sex.
vio;oo Divar!JOII - J(roa
da

A~xili&r

~1 •uxilior

NS-11

NS-05

•
c

NS•l2 a NS-16
liS•l7 a NS-·21

Especial NS-22
Out"C"as Atividade!l dtt

a

A

A

&

NS-25

NI-17 ._ NI-23

•

NI-"'24

A

NA'-04 11 NA•ll

~

IH·<i!'

!s:paeiol NI·JO a HI-32

..•'

NA-12 11 NA-16
Espocial HA-17 a NA-:19
NA-03 o. NA-04
NA-05 4 NA•ll

Li.-paz:a e C'onaorva.;io

oe

TRT-191-NM-1045

(NÍvel Auxiliar)

•
•

NA-12 11 NA.-18
NA-19

a NA-22

E'spaei.,l NA-23 a NA-:25

••

At-tallanato - código
R:õ'•l91•AkT•7.00

'l'R'l'·l91•AR'l'·702
(N{vel A\lxll.lar• a
Inter.~adiário)

Art!fi<::e
Art!ri<::•

..

NA-07 111 NA•12
i!:DpOCi<ll tC<l\.lO

NI•l3

&

NX ·16

Contr~une:stre

,,

NI-17 ., IH-2:l

Mestra

l'H-23 •

NI-27

Eapecial NI•2B e. NI-30

A.rt.!Uea d'l Elotricido.de • Co•
•unicao;Qos

02

I'A-07 e. XA-12

TR'r•l91·ART•703

Art.Í:fice

(Nível Audliar e

Art!fi,dll

Espeeiali~o:~..jo

,•

IU-13 ._ NI•l6

Int.erlll•diÃrio)'

Contram~lltrtt

..

Artífice c:sa Carpintar.ia o l'i~~o.r.
canaria

'l'R'1'-Í9•·AR'l'-704

02

(N{Vet Au:ll:iliar •
Interllu:u:licl.rio)

.NI•l7

~.
•
02

NI-22

NI-23 e. Nl:-27

l!:~~opeeial

KI-28 11 NI-'30

Ardfie• NA-07 11 NA-12
Ardfice Eapecia,lizado

..
..

M'I-13

Ccintremeetl"Ct

l\rd.fico o!la Art•• GriÍ!icae

11.

Mesti!'Ct

l'h:.•t:r:e

NI-17
tõi•2J

.

...

Nl-lõ

NI-22
toõi-27

ESpecial Nl-2S. .a toõi-30

·\-~~·~::;~~~:.
"L~ ~adiado)

-'-- -. -·-·· ---.l.""-.../

Art.!t"ice NA-07 o. NA-l2
Art..Í:f"ice Espttei.aliz.aCio
••
IU·ll a ~I-16
contr.ameau:e

••
Me111tre

NI•l7 11 NI-22
NI-23 a NI-27~

E•pecial NI•2S. .a NI-30
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ll.NEXO

LEI N!:

.!li

, de

de

de

TRIBUNll.L REGIONAL DO TRABALHO DA 190 REGIÃO
TABELA DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESEIITACÃO DE GABINETE

GABINETE

FUNÇÕES

Assistente-Secretário
Chefe de Serviço

PRESIJ?llNCIA

.Pf'"'
,lP

c-

v

Assistente Administrativo
Secretário Especializado

Agente Especializado
Auxiliar Especializado

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo

VICE-PRESIDllNCIA

Secretário Especializado
Agente Especializado

Auxiliar Especializado

08 (oito)

01 (um)
--01 (um)
02 (dois)
02 (dois)
01 (um)'
02 (dois)

(um)
(um)
(um)
(um)
01 (um)

01
01
01
01

Assistente Administrativo

08 (oito)
08 (oito)

Chefe de Serviço
JUiZES

QUANTIDADE

S~cretário ~specializado

08 (oito)

Agente Especializado

08 (oito)

AuXiliar Especializado

08 (oito)

Assistente Administrativo

01 (um)
02 (dois)

Secretário Especializado

02 (dois)

Agente Especializado

01 (um)

Auxiliar Especializado

02 (dois)

SECRETARIA DO

Chefe de Serviço

01 (um)

TRIBUNAL PLENO

Assistente Administrativo

01 (um)

Assistente Chefe

03 (três)

Chefe de Serviço

DIRETORIA-GERI\.L
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GABINETE

SECRETARIA DA
CORREGEDORJ;A

FUNÇÕES

Chefe de Serviço
Assistente Administrativo

Julho de 1991

QUANTIDADE

01 (um)
01 (um)

Auxiliar Especializado

01 (um)
01 (um)

Secretário

~speci?-lizado

Chefe de Serviço

01 (um)

SECRETARJ;A

Assistente A,dministrativo

ADMINJ;STRATIVA

AssiStente Chefe

01 (um)
01 (um)

~CRETARIA

4uDICIÁRIA

8 (oito) DIRETORIAS DE SER-

Secretário Especializado

01 (um)

Auxiliar Especializado

01 (um)

Chéfe de Serviço

01 (um)
01 (um)

Assistente Administrativo
Secretário Especializado

01 (um)

Auxiliar Especial_izado

01 (um)

- Assistentes Administrativo
Assistente Chefe

08 (oito)
24 (vinte e
quatro)

112 da Lei Básica afasta-se a possibilidade' de se cogitar de
aumento de cortes regionais que hoje englobam mais de um
estado. A não se entender desta forma, estar-se-á projetando,
na -verdade, a observância da norma aludida.
2. __ No tocante aos cargos de juiz e os pertinenteS: à irifi"-a1. O encaminhamento do presente anteprojeto, de iilí~ estrutura, observou-se na confecção do anteprojeto, o que
ciativa do Tribunal Superior-do Trabalho em fã.Ce do disposto tem sido recentemente aprovado pelo Congresso Nacional
no artigo 96, inciso II, letra c, da Constituição Federal e quando da criação dos Tribunais RegionaiS do Trabalho, propor este aprovado -Resolução Administrativa il"-42/90, recurando-s_e dotar a futura corte de quadro funciorial indispensulta de provocação da Assembléia Estadual do Estado de sável ao funcionamento harrn.qnico dos respectivos serviços.
Alagoas mediante o-ofício de n'ÜÜl/89, datado de 27 de março
3. A aprovação do projeto, observada a redação confede 1989, subscrito pelo Presidente à época, Deputado Franrida por esta corte, implica homenagem ao princfpio da uniforcisco Mello. O pleito se fez à luz do disposto no artigo 112 midade e·a melhor técnica passível de adoção diante do texto
da Constituição Federal, segundo o qual haverá pelo menos constitucional, evitando a criação de corte com número de
um Tribunal Regional do'Trabalho em cada estado e no UiF jUízes mUífo além do necessáriO à entrega da prestação jurisdítrito Federal, e teve acolhimento em fa~e da sobrecarga que cional de forma célere e económica.
vem sendo suportada pelo Tribunal Regional do Ttabalbo
. BrasQia-DF, 18 de junho de 1990. -Marco Aurélio Prates
da Sexta Região, que, atê o m·omento, tem jurisdição no d~ MãcedO, MiniStro Presidente do Tribunal Superior do Trareferido Estado. Diante do disposto no mencionado artigo balho.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO ANTEPROJETO DE
CRIAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHODOESTADODEALAGOAS-DÉCIMAI'<ONA
REGIÃO
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st!mwi I

DEM'OHINAÇXO
X -

m:;; IDI!IJ?D'.i!l

s::ll~

~

'f'O'l'AL
HE!fSAL

.u. -

FSPH 1

01- JUIZ 00 'm.IElu:-JAL
92- JUIZ SUBsrnuro

. 340.130,58

08

2.72l.Oo;.l,64

303.191,00

06

l.Sl9.1(?,00

DAS-6

269.905,10

02

SJ9.210,2a

DAS-5
llAS-4

257.722.00
247.226,53

15
08

' 3.BGS.BJ:l.OO

NS-10
NI-24
NI-24
NI-24

117.390,92
73.500,96
73.500,96

2S
40

3.286.!:1.:).79
2.!140.03S.40

12- ART.ú'Ict:S

IIA-o4
m.-12
Nl\-Q7

13- o::r.rAOOR
14- M!DICO

"'-os

34.'3'32,30
41.541,55
39.140,86
100.188,72

NS-QS

100.188.72

-

-

WJissíio

II-- QRIXtS EI1

03~ DDU:IOR GEPJ\L E

se:.

CimAL Il\ ~;

04· SEX::ml'ÁRIO 00 PU:NO,, O~ DE ~
• (O~), ASSESSORES OA PRESIO~ (031, ASSESSOOES DE JUIZ (08} SIC', DÁ. COI~ (Ol)
OS- DlRF:l;'OR OE SOWIÇO

m:-

"""'
...-,o

...-.:.tA
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1.977.ê~.24

g\Rl:;os ro O:JJ\WO ~

06- 'I'ÉO.'laJ .JtJDlc:rAAlO
07- AUXILIJ\R JUDICrÂRIO
AGimE oe: so::tJRANÇA

osoo-

A~

..roorCIMV.

JtJCrCL(axo

lb- 'l'EI.Eta'liS'I'A

11- AGE':m:. DE VIGit.Ji.M:Do.

'l'OTAIS
(BS', I

73.500.~6

,.

66l.SQ!!-,64

09

2.131.5..:7.,84

02

69.~6-:.60

04

l66.li!'ii.20
ll7.421.56
J00.56õ,l6

OJ
OJ
02

200 ..377,44

159

20.798.070:.70

- .1\DICiaoo. «R 'InG.'O tE smv:tC0

::1:

1 ~

Média - lS\

2 - Média .. 10\
IX:ID: -

m:wfoos:
DCUIÍIX)S:

Cnl.titicaçÔe Jud.ic~s (80\ s/NS-25). ~ (170\ s/NS-25) e Abono Lei n't 7.706
Vene:imantoll + Gn:til~ Extrllo~rla de 162• .38\ corres;Xln:lenOO a cada níve-l
'm".

,«<l

~!!e _1990

~~
Diretora SC\u:!itori.a. - SUbstituta

1We1D 11 • ~,:DIA~

~t
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1. O encaminhamento do presente anteprojeto, de iniciativa .<:lo Tribunal Superior do Trabalho em face do disposto
no art. 96, inciso II, letra c, da Constitúiçãó Federal e por
este aprovado- Resolução AdministratiVa n"-lHf/89, resulta
de provocação da Assembléia Estadual do Estado de Alagoas
me_diante o Ofício n" CMJl/89, datado de 27 _de _março_de 1989,
subscrito pelo PreSidente à época, Deputado Francisco M;ello .
O pleito se fez à luz do disposto no art. 112 da Constituição
Federal, segundo o qual haverá pelo menos um Tribunal Regia~~~ do. Tra.balho em cada esta.do e no Di~trito Federal,
e teve acolhiri:tento em face da sobrecarga que vem sendo
suportada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6~ Regiãõ,
que, até o momento, tem jurisdição no referido estado. Diante
do disposta· no mencionado art. 112 da Lei Básica afasta-se
a possibilidade de se cogitar de aumento de Cortes regionais
que hoje englobam mais de um estado. A não se entender
desta forma, estar-se-á projetando, na verdade, a observância
da norma aludida.
2. No tocante aos cargos de juiz, o antepl-ojeto home-nageia a proporcionalidade de que cogita o art. 115 da Lei
Fundamental. Com os seis cargos previ:{tos, ter-se-á dois terços
de togados vitalícios e um terço de juízes classistas temporários, respeitada a paridade no tocante a estes últimos um representante das categorias profissiõiiaiS·e -oiitró daS categeri~ económicas. O númer_o de jufze~ - seis - é- _o que

4258 Terça-feira 2

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlio II)

mais se coaduna não só com a necessidade provocada pela
demanda de processos na região desmembrada, como, também, com a exigência constitucional alusiva à prOpo:féíonalidade. A existéncia de um juiz togado egresso da classe dos
advogados e outro originário do Ministério Público Visa aterider à regra constitucional de participação das aludidas categorias e que está insculpida no art. 94 da Constituição Federal.
3. Quanto aos cargos pertinentes à infra-estrutura, observou-se, na confecção do anteprojeto, o que tem sido aprovado pelo Congresso Nacional quando da criação de Tribunais
Regionais do Trabalho, procurando-se dotar a futura corte
de quadro funcional, indispensável ao funcionamento "liannônico dos respectivos serviÇos.
4. A aprovação do projeto, observada a redação conferida por esta corte, implica homenagem ao princípio da uniformidade e a melhor técnica passível de adoção diante do texto
constituciOnal, evitando a criação de corte com número de
juízes muito além do necessário à entrega da prestação jurisdicional de forma célere e económica. A não considerar a composição de seis juízes, ter-se-á que caminhar para a criação
de tribunal com doze juízes, em face da proporcionalidade
referida entre togados vitalícios e classistas de carreira, respeitado quanto a estes a paridade, número que o Tribunal Superior do Trabalho entende demasiado.
Brasília-DF, 25 de abril de 1990.- Marco Aurélio Pt-ates
de Macedo, Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
OF. STST. GDG. GP. N' 220/90
_
Brasília-DF, 25 de abril de 1990.
Exm• Sr.
Deputado António Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasilia - DF
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a V. Ex•, com exposição
de motivos, o anteprojeto em anexo e que, aprovado pelo
Pleno desta Corte, objetiva a criação do Tribunal Regional
do Trabalho do Estado_ de Alagoas, tudo como previsto no
art. 112 da Constituição Federal. Ressalvo que a iniciatiVa
ora verificada cabe a este tribunal, a teor do disposto no
art. 96, inciso II, letra c, da referida Lei Básica.
Outrossim, permito-me salientar junto a V. E::rc.• que o
projeto hoje ein tramitação nessa casa, ·de n\' 2.455/89. teve
iniciátíva cónflitante com o aludido artigo o que atrai para
si, à primeira vista, a pecha de inconstituciõilal.
Nesta oportunidade, reitero a Y. Ex' protesto de grande
apreço e elevada consideração. ,;_ Marco Aurélio Prates de
Macedo, Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao primeiro orador, o nobre Senador
Va!mir Campelo.
O Sr. Valmir Campelo- Sr. Presidente, desisto da m_inha
inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Casa fica
frustrada por não ouvi-lo na tarde de hoje.
O Sr- Valoúr Campelo- Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao orador seguinte, o nobre Senador Gerson Carnata.
·
O SR. GERSON CAMATA (PDC - ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sros e Srs. Senadores, gostaria de proferi"r apenas algumas
breves palavras, para que esta sessão de encerramento não
se prolongue muito, já que observo, aqui, que ternos uma
extensa pauta de seis itens, a serem apreciados ainda na tarde
de hoje.
-M3:s qUero referir-me a Um fato" que ocOrteu, na madrugada da última sexta-feira, quando se apreciava, no plenário,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Apresentei à LDO uma
emenda que dizia o seguinte:- "Fica veâada a transferéncia de recursos da União,
a que se refere o caput do art. 16 desta lei, bem como
a assunção, por parte do Governo Federal, de avais para
a r9Iagem da dívida e/ou empréstiinos externos aos estados e municípios, nos quais os Chefes dos Poderes Executivos Estadual ou Municipal tenham nomeado ou indicado
para cargos de confiança, em sua administração, pessoas
que tenham sido indiciadas em comissão parlamentar de
inquérito ou que tenham sido responsabilizadas por irregularidades, conforme parecer de plenário do Tribunal
de Contas da União, do Estado ou do Município."
É uma emenda altamente moralizadora. Se em algum
prefeito ou governador tiver nomeado para cargo de sua confiança -ou cargo em comissão, de sua livre escol)la,_ alguém
que tenha sido responsabilizado pela prática de -atas menOs
dignos, ou ilícitos, ou tiver sido apontado em parecer de Plenário doS TnOunais de Contas, esse estado ou esse :município
só recebia, então, as transferências constitucionais do Governo
Federal, o Fundo de Participação e as divisões do IPI, do
Imposto de Renda etc. e não poderia, então, celebrar nenhum
convénio e nem receber recursos, a não ser que o prefeito
ou o governador viesse a demitir essa pessoa cuja nomeação
e exoneração são de sua livre escolha.
Pode-se-ia dizer: "Ah, mas o estado poderá ficar prejudicado". Ficaria prejudicado se o governador ou o prefeito teimasse em manter naqueles cargos essas pessoas apontadas
por irregularidades que ele havia nomeado.
Quer dizer. a emenda não provocava nenhum dano definitivo, permanente, porque estaria a juízo- da autoridade que
nomeou demitiu e passar a se candidatar aos recursos do
Orçamento.
Mas, o mais estranho, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
foi o que aconteceu. A emenda altamente moralizadora foi
rejeitada, por unanimidade, pelos líderes dos partidos, desde
os que se" dizem progreSsistas, até os que se dizem conservadores, ou seja, partidos de centro, partidos de direita, partidos
de esquerda.
_
Foi a única emenda que obteve unanimidade na aprecia_- ção da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Eu não consegui entender_ por que uma emenda moralizadora, numa época em que a classe política e a administração
pública brasileira precisam aumentar a sua transparência, obteve tamanha unanimidade. Leva-me a pensar que toda essa
fala, essa luta, essa campanha que se faz pela moralização
da vida pública brasileira, na verdade, quando tem que acontecer através de um dispositivo legal, ela não está no programa
de nenhum partido, ~não ser no do meu humijde PDC, que
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Estado, datada de 30 cte junho, 1989, em que a inspetora
Sónia Moraes BritO- conclui peJa existência de C<Concorrências fraudadas". Segundo a inspeção, as empresas DiaAo Líder do PMDB, fiz um apelo sobre a responsabigonal, Porto Azul e M.A.M, de propriedade do Goverlidade que o seu partido tinha. S. Ex• disse não. O PT, que
luta tanto pela moral, menos a da Prefeitura de São Paulo,
nador Albuíno e seus sócios, ganharam licitações que
estavam com "cartas marcadas".
que está lá com um problema no Tribunal de Contas, e eles
agora estão contra aquele tribunal, também disse não. O PDT,Na ação popular, o advogado dá ênfase à determinação do Tribunal de Contas para que as empresas cons~
acho que por causa daquelas corretoras que fecharam no .Rio
trutoras e o ex-prefeito Etury Barros devolvain aos cofres
de Janeiro, com um problema de lavagem de dólares provepúblicos_ o dinheiro que receberam ilícitamente. Hiller
nientes do narcotráfico, de aplicação de dinheiro da Prefeitura
comprova, ainda, que, além de ganharem tais concordo Rio de Janeiro,_ também disse não, logo o PDT, que,
--rências, "as obras foram inventadas", uma vez que o
no Espirita Salitó, e-stá-Chafurdado nesse lamaçal- o Governo
hospital que deveria ser construído - o Cristo Rei do Espírito Santo tem quatro seCretários de Estado--iD.diciàdoS
já estava constrUído- há muito tempo. "Essas írregula~
em inquéritOS rio Tribunal de Contas. Quer dizer, ·a-esquerda
se juntou contra a emenda da moralização.
--ridades foram, apontadas pelo próprio Tribunal de Contas'', declarou.
Eu disse, então, que, diante da rejeição unânime da mi~
As denúncias contra o Governador Albufno e os
nha emenda, que proibia que estados e municípios, onde indiirmãos do ex-governador, envolvendo suas empresas
víduos apontados por irregularidades exercessem funções de
construtoras, são do conhecimento do povo capixaba.
confiança do governador, ou do prefeito recebessem recursos
É justo que todos queiram que haja uma explicação irrefufederais. Vou apresentar, agora, a contra-emenda, porque
tável para que tais comentários não- maiS existam."
essa deve ter unanimidade de apoio. A contra~emenda diz
o seguinte, Sr. Presidente- e vou transformá-la em projeto
Esses fatos ocorrem, no EspíritO Santo, a luz do dia.
de lei para testar as lideranças:
E a opinião pública tem conhedmento deles. O Tribun.il de
"Dê~se prioriâade ã transferência de recursos_ da
Contas faz as inspeções, aporita·as·irreg_Ulãridade~, e'm parecer
União, a que se refere o caput do art. 16 da LDO, bem
de plenário determina a devolução de 15 bilhões de cruzeiros.
como à concessão de aval por parte do Governo Federal
E esses indivíduos continuam sendo Díretores de DER, secrepara a rolagem de dívida e/ou empréstimos externos a
tários de Estado, ocupando funções de livre escolha.
estados e municípios, àqueles estados cujos governadores
Queria registrar, Sr. Presidente, mas registar com pesar,
ou prefeitos mantenham em cargos de confiança em sua
que a medida que colocaria fim não só no Estado do Espírito
administração pessoas índiciadas em comissão parlamenSanto, mas no resto do Brasil, â ousadia com que essas pessoas,
tar de -inquéritO Ou responsabilizadas por irregul3riáãdes, _ que lançaram mãos dos recursos públicos, continuerii _ocuconforme parecer -de plenário do Tribunal de Contas da
pando funções públicas, a emenda que havíamos colocado
União, do estado ou do município."
--na LDO, que poderia ajudar a pôr um fim nesses processos
Já que não se pode proibir a ida de recursos federais
e nesses problemas, foi rejeitada, por unanimidade, por todos
para estados e municípios que nomiem pesSoas reconheci?a os partidos no Congresso Nacional. Vou andar, daqui Para
e notoriamente corruptas, então nós vamos dar preferência, frente, com essa emenda em todos os bolsos de minhas roupas
porque acredito que as mesmas lideranças, que negaram apoio e da minha pasta. Nenhuma liderança. dentro do Congresso
à emenda moralizadora, querem, então, a contra-emenda, "Nacional, nenhuma CPI vai falar em acabar com irregulaum projeto de lei que dá preferência àqueles governadores ridades, vai falar contra a corrupção sem que eu cobre do
que nomearem pessoas notoriamente corruptas, indiciadas ou partido, daquele que falou, para que ele me explique por
responsabilizadas por irregularidades.
_. _ _ __
que é que uma eme~da moratizado~?-t uma emen_da tendente _
Há poucos dias, no Estado do Espírito Santo, os jorilais a restabelecer a moral da vida pública do País foi rejeitada
noticiavam a enxurrada de ações populares contra o gover- por todos os partidos políticos, cóin asSento no Congresso
nador do PDT daquele estado.
Nacional.
"Ação popular deu entrada na Justiça, subscrita pelo.
Estou transformando a presente emenda num projeto
advogado Hiller do Carmo, contra o Govemador_Aibuíno _de lei, que deverá ser apresentada ainda hoje ao Plenário
Azevedo, o Secretário de Educação, Saturnino Mauro, do Senado Fedei-ai.
o diretor do Departamento de Estradas e Rodagem, SaQuero, mais uma vez, testar as lideranças política, com
turnino Mauro, o empresário António Três e seuS sócio.s assento no Congresso Nacion·at.
-e o ex-prefeito de Boa- Esperança, Etury_ Barros, plet~
0 Sr. Esperi~ião Amin- Permite-me V. E~ um aparte?
teando que eles devolvam aos cofres p~blicos Cr$ .15
bilhões - valores atualizados - que tenam percebtdo
O SR. GERSON CAMATA- Com muito prazer, nobre
daquela prefeitura, ainda no governo Max Ma~ro, por Senador Esperidião Amin.
meio de licitação irregUlares.
O Sr. Esperidião Amin - Senador Gerson Camata, eu
A ação popular alicerçada em resultado de inspeção
gostaria de me congratular com a persistência, a Obstinação
do Tribunal de Contas do Estado e em denúncias da
e a pertinácia de um político com uma folha de serviços já
. tribuna do Congresso Nacional levou o Dr. Hiller a declaprestada, e, temos certeza, a prestar ao país; é a convicção
rar que possui provas documentais que demonstram que
as empresas do Governador Albuíno e dos irmão_s Ar_nal- de que não perderemos de mira aqueles objetivos que são
do e Saturnino Mauro foram beneficiadas poi-nconcor- essenciais ã sociedade brasileira. A .respeito dO projeto de
emenda à LDO, de V_ E:C-', eu gostaria de fazer duas obserrências preparadas" pela prefeitura de Boa Esperan~a.
vações.
Na ação popular foram apensados documentos, mclus1ve
O SR. GERSON CAMATA -Com 111uito prazer.
o resultado de uma inspeção do Tribunal de Contas do
tinha só um voto, e votou

favoravelmente~

certo forma, a unanimidade de rejeição.

o que evitou, de
-
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O Sr. Esperidião Amin - V. Ex~ conversou sobre esse
assunto comigo, eu nunca me manifestei contrário- ao- se'ú
escopo, à sua idéia. Desconheço até a forma pelo qual as
Lideranças sobre ele deliberaram. Mas gostaria de fazer aqui
uma conclamação a V. Ex•, que não é no sentido de que
V. Ex• use bolsos bem_ fechados, onde vai guardar essas emendas que pretende brandir contra todos, indiscriminadamente.
Mas eu gostaria de fazer sim uma observação a propósito
de projeto de lei que V. Ex• diz que vai apresentar, que
é um projeto de lei que se poderia dizer um teoreina por
redução ao absurdo, ou seja, propõe aquilo que não deseja,
para ver se sai aquilo que é o seu objetivo. Eu lhe Qiria
o seguinte: este proje~o de lei vai permitír·que ·se-proceda
à indagação adequada a~rca do que é transitar em julgado.
Tenho um dúvia a respeito da sua idéia. Não sei se é possível
estabelecer, sem uma emenda constitucion-al, e até uma indagação sobre um princípio geral do Direito, se é possível estabelecer, uma lei ordinária, uma premissa- porque aí está seiido
aceita a premissa de que a decisão de Plenário do Tribunal
de Contas, seja ele_dos munic(pios-:- No_ ~o,-·só existem,
que eu saiba, Tribunais de Coi:Itas dos Municípios de São _
Paulo e Rio de Janeiro. . _
-
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Veja V. Ex', por exemplo, aqui, no Senado, tivemos
a CPI. da Ferrovia Norte-Sul, havendo um fricl,jvíduo, com
três' Õu quatro indiciamentcis, chamado Paulo VivácqUa. Um
dos indiciamentos, da Valec, foi porque ele deu a um_~ firma,
chãmada Engefer, um contrato de 42 milhões de dólares_ sem
licitação. Essa empresa é do atual Governador do Espírito
Santo, que o nomeou Secretário do Desenvolvimento do Estado. •sso, à vista de todos, na cara de todo mundo, é um
abuso, um acinte, uma ofensa à dignidade de todos aqueles
que são homens públicos no Estado do Espírito Santo.

O que pretendíamos· é que essas pessoas não foss_ero ocupar esses cargos, ou, se o fizessem, que houvesse uma punição
para aquele estado ou município, cujo governador ou prefeito
assim agiSsem. Sr. Presidente, solicitaria a V. Ex' que fosse
transcrito nos Anais desta Casa o que vou ler aqui. O Globo
pu?~i~a hoje no "Panorama Político":
VIVA A CORRUPÇÃo"
Na madrugada de sábado, quando o Congresso votava
a LDO, o Senador Gérson Camata tehtou· àprovar uma·
emenda moralizante: proibia o aval da União, a orolagem
-de dívidas e a transferência de recursos a prefeitos e
governadores que tenham como subordinados pessoas
O SR. GERSONCAMATA -Rio de Janeiro e São·Paulo.
indiciadas em CPis ou responsáveis por irregularidades
O Sr. Esperidião Amin- No Rio de Janeiro já se criou
administrativas apuradas pelos tribunais 'de con-tas. Ou
a Corte de Contas dos Municípios, mas essa, conio está tendo
seja, corruptos. O plenário rejeitou a emenda, sob o
a sua existência questionada pelo Assembléia Legislativa, não
protesto do Senador:
~
quero sobre essa conciderar; ao que eu saiba, existem _dois
__ - Então apresento aqui uma emenda verbal que,
Tribunais de COntas. Então, "Tribunais de COntas dos Municípor analogia, vocês vão aprovar. Terão preferência- no
pios, Tribunais de COiltaS Estàduàis ou Tribunal de Contas p~passê de recursos os 'titulares do ExecutivO que tenham
de União, estabelecendo um julgamento de Plenário, o-reSpo'·entre seus auxilia~es pessoas notOriimente coiTuptaS.
nável pela despesa que tiver sido apenada como irregular,
Ninguém disse nada.
pelo Tribunal, sem recurso, porque este s6 é ãpreciado depois
Estamos,
então, transformando essa emenda num projeto
dessa decisão, e, pode ir inclusive à Justiça Comum ou Federal,
estabelecemos que essa decisão equivale à sentença transitada de lei. Esse projeto de lei vai ter o seguintj;:: artigo que é:
Inclua-se onde couber o seguinte artigo:
em julgado, é um princípio do Distrito que eStará sendO inova-do. Quero lhe dizer que falo isso em tese, e tese sem parti
'' Art. Fica vedada a transferência de recursos da U niãó
a que se refere o caput do art. 16, desta lei, bem como
pris na questão. Mas entendo que o projeto de lei de V.
Ex~, ainda que, por redução ao absurdo, vai permHir que
a assunçáo pOr parte do Governo Federal de avais para
se discuta ess·e assunto, com o qual, para concluir, com cujo
a rolagem da dívida e/ou empréstimos externos a_ estados
escopo, com cujo ·objetivo último, eu me solidarizo e nele
ç municípios-nos ·quais os Chefes dos Poderes Executivos
saúdo a pertinácia de V. Ex• ~mas cuja complexidade jurídica,
Estadual ou Municipal tenham nomeado e/ou indicado
tenho, sinceramente, dúvida, não dívidas, nobre Senador, dúpara cargos de confianÇa em sua ·administração, peSsoa
vidas apenas.
que tenham sido indiciadas em Comissão Parlamentar
de Inquérito ou que tenham sido responsabilizada por
O SR. GERSON CAMATA- Ilustre Senador Espiridião
irregularidades, conforme parecer de Plenário do TribuAmin, a emenda não condenava ninguém. Ela não dizia que
nal de Contas da União, do Estado ou ·do Município."
aquele que foi julgado pelo Plenário do Tribunal de Contas
Estou apresentando, também, um segundo_projeto de
iria para a cadeia ou seria punido, apenas colocava que o
lei. Aí vamos ver qual dos dois vai passar mais rápidamente
estado que tivesse esse individuo, apontado por irregulari- pelas duas Casas do Congresso.
dade, ocupando cargo comissionado, não poderia receber reO segundo projeto diz o seguinte:
cursos do Governo Federal, afora _os recursos constitucionais,
Jl).cl'Õa-se onde couber o seguinte artigo:
que já são transferidos automaticamente.
u Art. Dê-se prioridade à transferência' de recui-sos
Ora, caberia ao governador que o nomeara, se quisesse
da União a que se refere o caputdo art. 16, desta lei,
receber recursos, demiti-lo.
bem como a concessão de aval por parte do Governo
Qual o objetivo da emenda? Além de moralizar, ilustre
Federal para a rolagem da dívida e/ou empréstimos exterSenador, ela objetiva fazer com que esses indiVídUos, não
nos a estados e municípios, cujos governadores e/ou preocupando esses cargos, não fiquem sempre impuneS, porQue
feitos mantenham em cargos de confiança em sua adminiseles manipulam o Orçamento, manipulam o poder político
tração, pessoa indiciadas em Comissão Parlamentar de
e são inalcançáveis. O meu objetivo era retirá-los dos cargos
Inuérito ou responsabilizadas por irregularidades, conforpara que, como qualquer cidadão no País, pudeSsem ·respon;.
me parecer de Plenário do Tribunal de Contas da União,
der pelas irregularidades que a CPI, ou o Tribunal de Contas,
do Estado ou do Município."
apontasse sobre eles.
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Justificação
Apresentei a estã ComissãO uma emenda _à LDO, visando impedir que estados e municípios, cujos governantes
mantenham em cargos de confiança pessoas indiciadas
em CPI, recebessem recursos federais ou tiVesse o av:at
do Governo Federal para a rolagem de dívidas internas
e externas. O objetivó era fazer com que os governadores
e prefeítoS que tivessem colocado em cargo de confiança
pessoas envolvidas em episódios dúbios, as substituíssem,
evitando, assim, que a imagem do estado o-u· do municfpiõ
viesse a ser manchada, e sua credibilidade diminuída.

Tramitando os dois, teremos oportunidade de ver qual
as lideranças, que negaram apoio à emenda à LDO, irão
aprovar. Já ouso__adiviribar. Já que rejeitaram aquela -que
proibida a transferência de recursos aos estados e municípios
que mantêm pessoas notoriamente corruptas à frente da administração, certamente darão apoio àquele outro projeto que
manda dar preferência, nas transferências de: recursoS, àqtieles
que mantenham em seus. quadros pessoas notoriamente corruptas. _Os dois projetas vão tramitar juntos e Vàril.os fazer
uma aposta sobre qual dos dois chega primeiro à aprovação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda dentro do espírito
de colocação que estamos fazendo, vejo hoje no- Jolnal do
Brasil um artigo do ilustre Jornalista Marcelo Pontes, que
vem exatamente, no mesmo local do jornal onde circula sempre os artigos do Jornalista Castello Branco ... Um Problema
Grave para Brizola". Muito interessante a colocação que faz
o jo-rnalista Marcelo Pontes, quando coloca que a liquidação
de algumas distribuidoras, no Rio de Jan~iro,_ e~tãQ fazendo
tremer as hostes ligadas ao Gov~rnador Leonel Brizola. Por
quê? Porque essas distribuidoras, segundo o Banco Central
começa a apurar, dedicavam-se â lavagem de dinheiro do
narcotráfico, mas mantinham, também, contas da Prefeituras
do Rio de Janeiro. O jornalista ressalta que o próprio Governador Leonel Brizola, há tempo, havia advertido o Prefeito
do Rio de Janeiro, para que todos os recursos fossem aplicados
através do Banerj, que é o Banco do Estado do Rio de Janeiro,
e que essa insistência do Governador do Rio de Janeiro parece
que não foi bem ou,.ida e levada a sério pelo Prefeito. Diz,
ainda, que nessas aplicações, que eram em torno_ de 14%
ao mês, esse recurso da Prefeitura era reaplicado no BRB,
aqui, em Brasília, a 18%, e esSa diferença de 4% dava 150
mil dólares por dia e que esse dinheiro era transferido para
diversas contas no exterior e que o Banco Central está checando para detectar a quem pertenciam essas contas n_o exterior. Portanto, Sr. Presidente, estou enderaçando a V. Ex~
um pedido de informação ao Sr. Ministro Marcílio Marques
Moreira para que S. Ex• determine-ao Banco Central ou preste
ao Senado Federal todas as informações sobre o fechamento
das corretoras: sobre quem transacionava nas corretadas; so~
bre as contas usadas para remessa de recusas no exterior;
quan~o representava a aplicação da Prefeitura do Rio de Janeiro nessas corretoras; qual era a remuneração-dessas aplicações
da Prefeitura do Rio de Janeiro nessas corretoras; em quanto
importava a reaplicação do dinheiro da Prefeitura- o diferencial - em outras instituições financeiras; qual a diferença
diária que isto'- representava e para onde iam e fluíam essas
diferenças entre a remuneração que a prefeitura recebia e
a remuneração que .essas corretoras recebiam.
Encaminho à Mesa, para que no prazo de 30 dias, que
a Constituição determina, o Senado Federal possa tomar co-
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nhecime~to ~~s~es graves acontecimentos que_ perturbam e
turvam o Rio de Janeiro_, nesses momentos.
Sr. Presidente, Srs. Seriadores, ao. terminar quero pedir
a V. Ex• e aos demais colegas apoio para essa emenda que
foi recusada e que se transforma agora num projeto de lei,
que objetiva moralizar a vida pública.

O Sr. Affonso Camargo- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. GERSON CAMATA -Com prazer, Senador
Affonso Camargo.
O Sr. Affonso Camargo -Nobre Senador não gostaria
que ·V. Ex• terminasse o seu discurso sem a minha participação;
para reiterar, mais unia vez,· qúe V. Ex• traz-à casa o prOblema
mais grave por que atravessa o Pak Não te-nho qucilquer
dúvida em afirmar QUe a coiTüpÇãd ~ a·resporisáVel pela deterioraÇão dos costumes políticos, responSável, inclusive, pela
má imagem que os Governos e políticos têm, porque o povo,
infelizmente, nivela por baixo tudo isso. Nós todos ficamos
envolvidos por um processo de ganhos ilícitos na função pública, ·que; realmente, é rejeitado pela opinião pública. Creio·
que esse ãssurtto deveria ser quase que permanente aqui nesta
Casa e, também, na Câmara dos Deputados. V. EX' tem todo
o meu apoio. Inclu~ive, essa segunda e-":Denda, que está sendo
preparada na base _da ironia, gostaria que V. Ex~ meditasse
um pouso sobre ela.
O SR. GERSON CAMA TA- Corre o perido de ser
aprovada.
O Sr. Alfonso Camargo- Não que co~:ra.o perigo de
ser aprovada, mas muita gente pode ter int~ress~ em Jazer.
co1_1(usões sobre essa questão. Essa sua emenda é real e autêntica; acredito que é um projeto de lei da maior importância,
o qual devemos examinar com_ bastante atenção, e:, inclusive,
aprová-lo, porque temos de cOmeçar a tomar medidas. Aliás,
já discutimos isso na CPI da ·corrupção, tão ignorada pela
opiilião pública. Até estranhei esses dias, e comentei com
o Senador Ruy Bacelar, que naquela coluna da página 3 do
jornal O Estado de S. PaulQ na última parte, onde diz que
perguntar não ofende, perguntavam por que aqueles pedidos
do Se11ador Ruy ;Bacelar n;i9 .foram atf;l1Clido&. _O jOt:nalista
nem sabia que a CPI já está fuJ].cionando, que nós. já estamos
trªbaJhando na referida Comissão. Isso prova como, realmente, ninguém acredita que se consiga fazer alguma coisa concrej:a e eficaz em matéria de combate â corrupção, neste País.
Já chegamos à conclusão, e isso é óbvio, que o mais difícil
é provar ou pegar em flagrante alguém dando dinheiro para
outro. É muito difícil. Ninguém faz isso com cheque nominal.
Vamos ter que elaborar uma legislação que coíba, que
dificulte, como é o caso, inclusive, de se pensar, agora;--depois
do término da CPI, numa alteração profunda do Decreto
n 9 _23DQ, das licitações públicas, porque já vimos que a forma
que está sendo usada agora possibilita o direcionamento das
concorrências para determinadas empresas. Não há dúvida,
iss_o a~ontece. Não é verdade? Então, quero não só parabenizar V. Ex' mas dizer que conte comigo neste trabalho para
trazermos à Casa esse debate e ver como vamos conseguir
combater a corrupção. O problema é que agora isso se tornou
quase normal, que não é um.a prova de falta de ética, mas
de vivacidade: alguém obter o máximo da aplicação da moral
utilitarista. Não quero deixar que V. Exf termine o seu discurso
·Sem dizer que esse problema continua. Não podemos esmorecer, porque há muito descrédito. V. Ext tem sido aqui um
pioneiro n~sse s~ntido e yài contar sempre com o meu apoio.

4262 Terça-feira 2

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

Julho de 1991

O SR. GERSON CAMATA- Muito obrigado a V. Ex•,
que dizem defender a ecologia. Nós, população da Amazônia,
ilustre Senador Affonso Camargo.
como eu, o primeiro ftlho de seringueiro que chegou à Câmara
Sobre a questão das licitações, vejo que algo começa_ dos Deputados e o primento a chegar ab Senado-da República,
a ser feito no Brasil. Lá em São Paulo, o Deputado Oswaldo soirros filhos de toda uma gente acostumada a conviver e
Leiva apresentou um projeto-nã Assembléia Legislativa muito
a fazer a conservaÇão do meio ambiente. Mas, em determinado
interessante.
mamemo,- assistimos dizer-se que não deve ser construída
Projeto semelhante, quase indêntico, foi aprese"Dtado na uma estrada, por exemplo, na Amazônia, em nome da defesa
Assembléia Legislativa do Espírito Santo.
da ~ologia.
O mencionado projeto determina que sempre da abertura
' Ora, Sr. Presidente, esse ecologismo que nasce nas rodade uma licitação, entre sua abertura, a procJamação do resúl- das_ d~ uísque nas grandes cidades, ou dos banqueiros de Wall
tado. da licitação e Çt. homologação pela autoridade licitimte, Street, em Nova Yorque, eu mesmo do Prínçipe Charles,
o processo fic:irá quinze dias na Çomjssão de __ Fiscalização com seu belo transatlântico na costa atlântica. brasileira, é
do OrÇamerito 'da Assembléia Legislativa, para que qualquer
um ecologismo que não tem nada a ver _c_om 0 ecologismo
cidadão, qualquer indivíduo, qualquer parte prejudicada-possa que defendemos, que é o desenvolvimento e a conservação
chegar ali e apresentar as suas razões que levem à anulação do meio ambiente e a preocupação com milhares de pessoas
da licitação. Acredito que é uma:· maneira de se tornar transpa- que sofrem de malária, de lepra, coisa de.qu,e_ pouco se fala,
rente. Existem outras _formas. Entendo que váriOS -tipos de . sobretudo a lepra, Sr. Presidente, que é_ uma palavra que,·
legislação devem começar a influir p-ara que essa transparência . às ~e_~, dói aos _ouvidos da sociedade _mais desenvolvida..
vá aumentando. Essa é~iima delas, porque haveria um campo mas que massacra milhares e milhares de pesS_oas em plena
neutrq, que seria a COmissão de Fiscalização âa A_ssembléia, Amazônia. E encontramos aqueles que pregam que não se
onde qualquer cidadão, qualquer _'parte prejudicada pUdesse' deve ·construir ·uma estrada em nome da ecologi~, estrada levar suas razões, antes da homologação, e torná-la,__nula_por essa· que estabeleceria as c()ndições necessárias para 0 - pro- .
declaração daquela comissão.
gressó,_ pata o desenvolvimento e para a· harmonia com_ o·
Agradeço. ao Sr. Presidente e aos ilustres_Companheiros meio inl~ien~e. -Mesmo pórque a concepção ·de defesa da
Senadores, pela paciência: e a tolerância com Cfue me ouviram: ecologia se dá em função do hom-eiri. 0 bem juddiCO e sodãl
Antecipo, novamente, o pedido de apoio a esta emenda _mais relevante no mundo é o homem, e é em funÇão dele
- rejeitáda por unanimidade -,_que se transforma agora que trabalhamos para a conservação e. desenvolvimento do
num projeto de lei que o_bjetiva moralizar as transações entre meio ambiente.
o poder público e os cidadãos e entre o_ poder público e as
.Sr. ·Presidente, temos-dúvidas e receamos quando vemos
empreiteiras (Muito bem!)
Durante 0 ·discurso dQ Sr. Oerson Cil1hhta~ 0 Sr. Mauro , , essa defesa exagerada de não se construir uma estrada na _
Benevides, President~:-d~xa~ cadeira da presid~ncia~ que região amazónica, de não se tocá-la. Outfos.interesses ~stão
é ocupada pelo Sr. -Márdo Lacerda, 2? Secretário;~ . . ~
por trás disso que não aquele .de se construir o progresso
em verdadeira harmonia com a conservação de meio ambien0 SR. PRESIDENTE (Mareio Lacerda) - Concedo a
te, levando-se .em conta as _populações que existem nessa repalavra ao nobre Senador Ney Maranhã9'. (Pausa.l
gião. Poucas pessoas conhecem ou se informaram sobre as
S. EX' não está presente.
difíceis condições de vida d_essa genJe, que: vive no isolamento,
Concedp_a palavra ao nobre Senador lrapuan Costa Jú- · sem estradas, sem assistêhcia médica, naquelas--longínquas
nior. (Pausa.)
paragens da Amazônia, como está acontecendo hoje.
S. Ex~. não está presente.
··
Nes~e Sentido, Sr. Presidente, queremo's deixar, desde
já, bem caracterizada a nOSsa postura- de defesa desse propóConcedo a palavra ao nobre Senador Aluízio Be_zerra:
0 SR. ALUÍZIO BEZERRA (PMDB- AC. Pronuncia sito de desenvolvimento e conservação do meio ambiente,
o seguinte discurso. Se~ r~~ão" do orador.) -Sr. Presidente, quando, em 1979, logo depois do nossc primeiro mandato
Srs. Senadores, temos, recentemente, levantado muitOs -pro.:. ã Câmara Federal, propusemos a organização de uma comis~
blemas referentes à Amazônia neste plenário; Todavia, neces- são sobre a devastação da Amazônia, inclusive éranios o seti.
sitamos trazer outros dados da mais alta importância, sobre- Presidente.
Ao lado de outros parlamentares daquela épOca, pudetudo quando nos estamos preparando para uma conferência
de cunho internacioilàl, que se dará entre 19 a 12 de junho mos levar um trabalho esclarecedor à opin.iãó pública brasido próximo ano, sobre o meiO àmbiente a nível planetáriO. leira, quando denunciamos a existência d.e largas faixas devasSem dúvida, a Amazônia é o santuáricfplanetário mais imp-õr- tadas de terra, em razão, just;:(n'lente, de uma política equivotante com relação ao meio ambiente. Neste sentido, queremos cada de incentivos fiScais. que conduzia à organização de faz~n
chamar a atenção para algumas reflexões, tendo em vista a das à base da criação extensiva na Amazônia, com o·finaricia-realização da importante ECO ~ 92.
menta vindo dos incentivos .fiscais.
Desde longa data, temos levado adiante a luta em defesa Era uma política equivocada do Governo da época, que,
do homem da Amazônia e da integração amazôhica, com no momento, está sendo, ao que me parece, corrigida com
a convicção de que o desenvolvimento dessa região e a própria a modificação e revogação dos dispositivos legais que, àquela
defesa ambiental e ecológica devem ser cOnduzidos em base época, concediam esses incentivos fiscais.
racionais sociaís,-sempre a faVor do homem, a começar do
Precisamente por essa razão, preocupam-nos certas dismais explorado: o seringueiro, o lavrador, o sem-terra, o casta- cussões e pressões que se fazem em nome do ambientalismo
nheíro, enfim, habitantes -que vivem em plena miséria e no e aparentemente em nome das mesmas bandeiras que defendeisolacionismo.
IIlOS, mas_que, na verdade, retem ou representam interesses
Vez por outra, Sr. Presidente, ouvimos colocações, for- opostos aos --riossos interesses internacionais. SãO discuss._ões
muladas na televisão-via grandes centros do País, de setores a caminho da ~CO 92, Sr. Presidente, mas que, em nome
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de aspectos lógicos do ambientalismo, camuflam interesses, próprios nativos, as elites norte-americanas não estão preocuem última instância, antiecológicós.
- - ·-- --padas com uns poucos milhares de índios no inte-rior do Brasil.
Por exemplo, a defesa da soberania restrita da Amazónia Pois basta lermos o livro "Enterre meu coração na beira do
e, portanto, da internacionalizaÇão da Amazônia, feita por rio';, para conhecermos a trágica história da penetração dos
setores altamente suspeitos, é uma dessas pressões que se colonos no território norte-americano e a política adotada
têm avolumado nos últimos tempos. Ela tende a concentrar-se em relação aos índios naquele País.
Também há uma preocupação com o meio ambiente,
na ECO 92, ainda que sob outras formas, e é nosso dever
pois hoje restam apenas da floresta da Califórnia, que como
denunciá-las combatê-las, em todos os foros.
Temos que possuir a consciência de que não se tratam as do Oregon e do Alaska, estão em petição de miséria. Essa
de pressões retóricas,_abstratas, mas de pressões que terminam mesma elite governante produziu desertos impressionantes,
por buscar um objetivo bem prático, bem concreto, que é joga chuva ácida nas florestas do hemisfério Norte, destrói
a defesa dos seus interesses, dos interesses do poder econó- a camada de ozónio (aumentando a incidência mundial de
câncer), deteriora os mares. Sua preócup3ção cOm ·a Amazômico internacional.
Começam falando como nós também falamos, no com- nia, no mínimo, é suspeita.
Seu discurso pode ter muito brilho ecblógico. Bem r.egado
bate à devastação indiscrimiilãda da floresta, no combate à
poluição ambiental, falam na preservação da Amazônia como a dólares. Mas não podemos nos enganar. Muito menos nós,
nós, mas, ao contrário, eles terminam defendendo outros tipo que somos a favor do meio ambiente, do índio e da Amazónia.
Não pode haver ingenuidade nossa em relação a interesses
de desenvolvimento, outro tipo de preservação.
QUerem a- Aniatôniá saTiillãiíO ecológico. A Amazónía que têm um poder de pressão a seu favor, que é esmagador,
é "iiriexível'', intocáVel, para que eles possam mexer quando aplastante e que mesmo que, de saída, aliem-se a ce.rta.s colocaquiserem, Sr. Presidente, para que eles controlem reservas ções ambientalistas, algumas delas razoáveis. Mas s_eu objetivo
estratégicas de minerais, por eXerilplo. Isso para não entrar· é outro, é antagónico com suas colocações.
mos na rapina inteitSísSim.a que ós iiiteresses estrangeiros dos
grandes grupos já fazem, através de mil formas, desde projetos
O Sr. Coutinho Jorge- Permite-me V. Ex~ um aparte?
que estão em marcha, legalmente a céu aberto, passando pela
O SR- ALUÍZIO BEZERRA - Com muito prazer.
pilhagem do ouro clandestino.
O Sr. Coutinho Jorge -Senador Aluízio Bezerra, V.
A Amazónia, segundo técnicos eminentes, deve ser_ a
maior província rriineral do mundo, e o capital estra•.,:_oiro
EX" pronuncia hoje um discurso imPortante para a Amazónia
conhece melhor do que nós, Sr. Presidente, onde estão essas
e para- o Bmsil. V. Ex~ denuncia mais uma vez que exíSte
riquezas, através de meios muito mais sofisticados do que
um co!npló internacional, em que os países ditos desenvolos nossos.
vidos, que já destruíram grande parte de seus recursos naturais
A pressão por soberania restrita da AmazónJa através
de foi:'ma irresponsável em sua história de desenvolvimento,
da demarcação de terras indígenas no Brasil- também quere- se arVoram hoje no direito de_definir para o mundo o conCeito
mos a demarcação de terras indígenas na Amazônia -, através
de soberania restritiva, ou de soberania relativa, coi:npartilhada ou.parcial, conceito este já enuildãdo pelo Presidente
de reservas florestais intocáveis- também queremos reservas
florestais- e assim por diante, pode ser essencialmente em
George Bush, e mU.ítas vezes pelo Presidente Fraçois Miterdefesa de minérios raros, cujo l:ontrole querem ter alguma
rand, por Mickhail Gorbachev e por outros líderes mundiais.
forma. Há inúffieras denúncias a esse respeito na iiTiprensa.
No nos'so entender, como V. Ex~ mostra, eles não têm a
Cabe investigar, Sr. Presidente; devemos investigar. E o caso ...moral devida para exigir .exatamente este conceifo novO de
soberania restritiva, sobretudo quando se fala em relação aos
da reserva dos Ianomamis, em Roraima, que os senadores
norte-americanos exigiram recentemente do Governo brasi- problemas ecológicos e, partiCularmente, em relação à Amaleiro que fosse demarcada. Solicitam a demarcação de reservas zônia. V. Ex~ mostra que eles_ destruíram grande parte de
indígenas também. Nesse caso não solicitaram uma mitra re- seus países, no que diz respeito às suas potencialidade'" de
recursos naturais. É verdade, como V. Ex~ mostra; a Amaserva, mas aquela reserva, aquele chão, sob pena de eles
criarem mais dificuldades financeiras para o Brasil. Sabemos zónia é realmente o grande celeiro de recursos naturais do
que na Amazônia existem hoje inúmeras áreas a serem-demar- mundo atual. Temos a maior floresta tropical do mundo, inequivocamente Com altas possibilidades económicas; temos a
cadas, mas está pinçada uma área X. Deram o prazo até
a reunião dos 7 países mais ricàs, em Londres, neste mês maior rede hfdi'ica do mundo, com possibilidade de geração
de e~ergia elétrica, em tomo de cem milhões d~ quilowatts,
de julho.
Essas reservas indígenas estão numa área onde _ficam,
já definidos, teoricamente, pelas autoridades competentes.
segundo determinadas informações, as maiores jazidas do Temos jazidas de minerais, como o ferro, para dar exeritplo,
como bavxita, o miriério de alumínio, que são consideradas
mundo em nióbio e urânio. Sr. Presidente, estivemos naquela
área toda da Calha Norte, há não mais de dois anos, com
jazidas de nível planetário, as maiores do mundo, alérri dos
uma equipe de parlamentares e técnicos. Pudemos ter acesso minérios que V. Ex• tão claramente definiu. Ora, Sen3.dor,
direto à região naquele período, numa missão de conheci~ de fato devemos estar alertas para esse comportamento. Nós
mento da região do Calha Norte. Ambos são minerais estraté- também, amazónidas como V. Ex' e outros, temos defendido
gicos e raros, usados em construções de foguetes espaciais, que a ecologia deve ser respeitada:, que o ecossistema deve
de artefatos nucleares etc. Estão, aí, na Amazônia. Não é realmente ser respeitado, e ã. afuação sobre ele deve ser propreciso pensar muito para ver o tamanho dos interesses que gramada, planejada coerentemente. Mas sabe 9 que acontece,
estão em jogo. Basta ver a ingerância: seteies do Senado caro Senador Alulzio Bezerra? O Governo Federal, que é
o responsável por definir a política de ocupação e desenvolnorte~americano, se lançam a exigir do Brasil que cuide de
preservar determinada faixa de terra em Roraima. Inveterados vimento amazónico, 'é totalmente omisso em relação a esse
exterminadores de índios, Sr. Presideiite, genocidade dos seus relevante assunto. Para que pudéssemos definir claramente,
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de ameaça, quaisquer que sejam as teses alegadas, mesmo
as mais recentes, pela grande imprensa internaCiõD:al, quando
agricultura, teríamos que fazer, previamente, o ·que fecnica- trã:ta de soberania restrita. Neste sentido, há também um
mente se denomina zoneamento económico-ecológico, como oúfro ponto, colocado como "Princípio do Parlamento AmaV. Ex~ sabe. E iSto é-competência do GOverno Federal que zónico"; o de que as fronteiras atuais são intocáveis porque
prometeu, e até hoje não cumpriu, essa preHriliiiã"r-fun-da- São dõs nossos índios e queremos ter a melhor política para
ioridades_, as zonas em que pudéssemos desenvolver e traçar eles.
estradas; é inadmissível que, à guisa de defender o ecossisFazemos um apelo ao Governo no sentido de que haja
tema, se impeça a construção de estradas fundamentais à Amauma melhor política inâigenista no País. Não podemos cair
zônia. Não é este o caminho! O caminho é definir pfiffieii"o-- --na arniãdilha dos grandes grupos internacionais que querem
o zoneamento económico-ecológico e aí, através de tiina lei caminhar para a formação da soberania relativa, Quer dizer:
geral, c_omo o zoneamento ur_ban_o na prática, poderíamos a partir das nações indígenas, começarem um trabalho acerca
definir o que na Amazônia é intocáVel a título de preservação da soberania relativa, quebrando a soberania do nosso País
do ecossistema, e o que pode ser" racionalmente _utilizado em sobre a Amazônia.
Um outro ponto: ingenuidade tem limite, Srs. Senadores.
favor do desenvolvimento das populações que aí estão e em
favor do Brasil. Dizer~se, por eXemplo, que na Amazónia Não podemos cair nas artimanhas dos grandes grupos internanão se pode construir hidrelétrica é um absurdo, é um crime; ciona:is-1 conforme está em discussão atualmente. E reitero
mas devemos as_segurar~nos da coerência dessa a{i11J1Çtti.va, que o mais importante é o poder de pressão que têm esses
verificar o que vai ser inundado, por exemplo, em termos setores, a nível de colocar ou derrubar governos, ministros,
de área indígena, em termos de áreas florestais e aquilo que estrangular economias, corromper altos funcionários e assim
vai ser produzido em termos de quilowatt. Devemos ter um por diante. É um poder espúrio que pode perfeitamente tentar
relacionamento técnico coerente, em que a ecologia sei~ e:-casiu~ai.<:.ui" boa parte do movimento ambientalista a seu favor,
derada preliminarmente, mas isso não significa dizer"-que as para impor os interesses mundiais dos grandes conglomerados.
potencialidades da Amazônia não devam ser tocadas. Como Um _discurso verde, Sr. Presidente, Srs. Senadores, mas não
V. Ex• colocou muito bem, o que se trama, na verdaáe, no
o verdade da Amazónia brasileira, o verde do interesse dos
mundo considerado desenvolvido, é tentar fazê~la bojo! intocá~ grand~ grupos econômicos, que nada têm com o verde da
vel. .Concordo com a tese de V. Ex•, mas, para qm~ no futuro Amazônia que defendemos em função do~- interesses 4o povo
essas potencialidades de recursos naturais possam ser utiliza~ brasileiro e dos povos que compõem a grande bacia amadas como reservas importantes com essas grandes poténcias, zónica.
o brasileiro, o amazónída tem que estar realmente alerta a
O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex~ um aparte?_
respeito dessa po-stura. E o seu discurso é muito claro e prt.d~o
O SR. ALUÍZIO BEZERRA - Concedo o aparte ao
nessa direção; por isso parabenizo V. Ex• por esta condução
acertada em relação a esse enfoque importante quanto à Ama- meu nobre líder.
zônía.
-- - O Sr. Humberto Lucena -Meus cumprimentos a V.
Ex~ pelo pronunciamento que faz em defesa da Amazônia,
O SR. ALUÍZIO BEZERRA- Nobre Senador Coutinho
Jorge, agradeço-lhe imensamente o brilhante aparte,_ que enri- particularmente coritra as afrem-~tidas no cenário inteqiacipnal, que sempre deixam claro que há uma grande cobiça de
quece o meu pronunciamento, V. Ex~ que foi prefeito da
maior e mais importante cidade da Amazónia, Belém. O apar- países mais desenvolvidos, em relação a Amazônia, a ponto
te de V. Ex~ reflete juStamente sua coerência em torno das de se _ter colocaQ.o, como bem lembrou V. Ex•, e ainda há
poucos dias falava sobre isso aqui tãmbém o Senador Coutinho
tese_s que defendemos sempre acerca da Amazônia, que visam
um desenvolvimento em harmonia absoluta com a _conser- Jorge: essa nova tese da chamada soberania compartilhada,
ou soberania relativa, que pode interessar a todo mundo mevação do meiO ambiente, segundo as conveniéncias do povo
brasileiro e não, como querem estabelecer, segundo as conve- nos ao Brasil, e que, em matéria de direito internacionªl,
não pode prevalecer, porque seria o mesmo que es-magar todo
niências de grupos econômicos internaciOnais.
o sentimentalismo de nacionalidade. Portanto, quero congraSr. Presidente, Srs. Senadores, é necessário relatar., nesse
tular-me com_ V. Ex~ e levar, em nome de nossa bancada,
instante, que _não só há uma- consciência dos homens públicos
como_já o fez o nobre Senador Coutinho Jorge, a nossa solidada Amazônia, mas dos parlamentares dos países da bacia
riedade ao seu pronunciamento.
amazónica. Isso se expressou através da formação do Parlamento Amazónico em Lima, em 1989, hoje totalmente estruturado. Esse instrumento representa os parlamentares dos
O SR- ALUÍZIO BEZERRA - Agradeço o ao Líder
países da bacia amazónica, é o primeiro parlamento regional
Humberto Lucena o aparte que engrandece e enriquece este
e, dentre os princípios que o norteiam, um deles é realizar pronunciamento.
um trabalho em torno do zoneamento agroecológico, como
Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Príncipe
acabou de ressaltar _o Senador Coutinho Jorge.
Charles deveria ter apreseritãdo a política de pioteção do
O segundo ponto, o estatuto, abre discussão para que
meio ambiente com relação à poluição do Mar do Norte,
todos os países amazónicos tenham uma posição_ uniforme
que é um dos mais poluídos do mundo.
com relação à bacia amazónica.
Há indícios, por exemplo, de urna pressão em relação
O terceiro ponto, o problema da soberania_. Os parlamenà EC0-9_2, que não podemos desconhecer, no sentido de condicionar toda a entrada de recursos para projetas de investitares dos países da bacia amazónica estão, através do Parlamento Amazônico, firmando uma posição pela qual os govermentos à aceitação, pelo Brasil, de regras que eles querem
nantes desses países não abram mão de um centímetro da
ditar sobre a Amazônia na linha da "Amazónia santuário".
sob_e_r:ania dessa região; todos devem estar solidários, e, através
É preciso discutir cada projeto que for oferecido ao Brasil
desse organismo, preservar a soberania de cad_a um em caso
-como as ofertas que fez a Alemanha- ver se é de interesse
por exemplo, na Amazónia, o que é reserva indígena, o que
é reserva florestal, onde deve haver pecuária, onde deve haver
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nacional e ambiental. Mas não se pode tratar com os grandes
conglomerados em suas boas intenções. acreditando que eles
vão entrar desinteressada ou generosamente .com um dólar
que seja.
-A guerra do Golfo mostrou qual é a _natureza de suas
intenções. Não se pode tratar, fazer acordos com eles, sem
independência. Queremos faZer acordos, queremos discutir,
mas ressalvada a independência e os interesses do nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - A P~residência
solicita ao orador que conclua.
O SR. ALUÍZIO BEZERRA -Vou concluir, Sr. Presidente.
Sem um modelo de desenvolvimento, sem uma política
clara, sólida e bem definida do desenvolvimento, não podemos
continuar. É necessáriO estabelecer uma política de deserivOIvimento_para a Amazónia:~ que não pode continuar como
está atualmente, com essa política concentrada de renda.
A indenização de uma política de desenvolvimento para
a Amazônia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, leva ao que está
ocorrendo agora: ao crescimento do garimpo de maneira desordenada. E importante que essa atividade possa crescer,
mas de maneira ordenada. Como se trata de uma grande
bacia, é necessário que haja uma política global. Dafa importância do Parlamento Amazónico, do Tratado de Cooperação
Amazónica. A exploração predatória, que utiliza metal pesado
como o mercúrio, polui toda a bacia.
Há, também, o cólera; oriundo do Peru, é transmitido
pela água. Há, portanto, a necessidade da cc-responsabilidade
de todos nós de _atacarmos o problema do cólera não só em
nosso País, mas, também, no Peru. Caso contrário, estaremos
ameaçados,- dentro de pouco tempo.
Eu queria, Sr. Presidente, ressaltar que o General Antenor Santa Cruz está correto no diagnóstico que fez recentemente. As pressões de cobiça do grande capital internacional
são maiores do que nunca, para o que devemos estar todos
atentos, principalmente agora quando se prepara a Conferência sobre meio ambiente de 1992. Mas dizia o General
Santa Cruz, quando falava da vietinamização da Amazônia
- e foi contestado por muitos- imaginamos que· se queira
estabelecer a soberania relativa, impor-se a soberania relativa.
De fato nós não estamos criando um conflito internacional
que pode ter essa conotação? Nesse sentido eu considero legítimas as preocupações do General Santa Cruz. Devemos trabalhar para evitar que, mais adiante, estejamos diante de fato
consumado. Nós, do Acre, já vivemos algumas experiêricias
nesse sentido. Primeiro foi a do Bolivian Sindicate of Corporation, quando, no início do século, essa organização, formada
por capital inglês e americano, firmava uin grande acordo
com os países vizinhos no sentido de ter um contrato por
90 anos, prorrogável por tempo indeterminado. Uma estrutura
nítida do colonialismo aquela época. Mais recentemente, temos o caso da BR-364, a primeira estrada, hoje nã Amãzóniã,
que tem projeto de impacto ambiental. Por ocasião_ da morte
de Chico Mendes - para quem esta Casa fez uma sessão
em sua homenagem por mim solicitada dois a viõis norte-?mericanos chegaram até o Acre, trazendo parlamentares e empresários norte-americanos liderados pelo Senador. Depois de
regressar aos Estados Unidos, em conversa com o Presidente
dos Estados Unidos, mais tarde, quando o Presidente Busch
chegava ao Japão, na ocasião-dos funerais do Imperador Hiroito, batia o martelo na mesa, e dizia que o Iinanciamento
da BR-364- uma estrada que não é .a maior, da Amazónia,

Terça-feira 2 4265

e já está construída, falta apenas a pavimentação- não podia
ser_ Jdto pelos japoneses. Esse fato é do conhecimento da
opinião pública in~ernacional. Esse foi o segundo passo. E
ali, em nome da ecologia, defendia-se uma posição estratégica,
Sr. Presidente, Srs. Senadores.
O Sr. Anreo Mello- Permite-me V. E~ um aparte?
O SR. ALUÍZIO BEZERRA -Com muito prazer, nobre
Senador Aureo Mello, depois de concluir meu pensamento.
Imaginemos os exemplos do Bolivian Syndicate, e da
BR-364. Hoje, quando considerarmos ser a Amazónia, sem
dúVida alguma, a maior província mineral de todo o planeta,
é claro que os grandes conglomerados económicos não o ignoram, não estão desatentos. Deveremos estar preparados para
colocar a Amazónia, o Seu desenvolvimento e a conservação
do meio ambiente, segundo os interesses do povo brasileiro,
mum·rrabalho harmonioso com os demais países que a compõem como hoje está determinado através do Parlamento
Amazónico e, em parte, pelo Tratado de Cooperação Amazóriica.
Tem V. Ex~ o aparte, nobre Senador Aureo Mello.
O Sr. Aureo MeUo- Quero felicitar V. Ex• pela autêntica
chave de ouro com que encerra este primeiro semestre das
nossas apresentações. Os pontos apontados por V. Ex' são
realmente fundamentais, inclusive destacando essas declarações do General Santa Cruz, -e- faiiibem aquele probleniã. que
é um verdadeiro desafio à própria- corisciência nacionaf, qlie
é a pavimentação ·aa estrada que liga o Acre ·ao PerU. OS
pontos que V. Ex~ está abordando merecem toda a consideração e toda a atenção do resto do Brasil e dos seus dignos
representantes, razão pela qual insisto e desejo que V. Ex~
prossiga no seu discurso, na sua linha de considerações, que
são orgulhecedoras de toda a Amazônia.
O SR. ALUÍZIO BEZERRA - Agradeço imensamente
o aparte do nobre Senador Aureo Mello, que enriquece o
meu pronunciamento; sua tradição de luta em favor da causa
amazónica é conhecida deste Plenário e anteriormente da Câmara dos Deputados; sempre coerente. A sua participação
no seu discurso é profundamente honrosa para o pronunciamento que fazemos, nesta tarde, em favor da Amazónia.
Sr. Presidente, sros e Srs. senadores, devemos investir
na pesquisa, o Brasil deve investir na Amazônia, no sentido
de estabelecer um plano de ordenamento da Região, de aproveimento agroecológico.
A racionalização, portanto, é fundamental e, no momento em que discutimos a proposta orçamentária~ é importante
qUt.~ sejam destacados recursos para a região amazónica, recursos que sigam um ordenamento que pennita, em primeiro
lugar, uma avaliação, um plano ordenado de caractefísticas
agroecológicas desse ordenamento, para que possamos, assim
agindo na Região, termos, na prática-, um programa de desenvolviriiento em absoluta harmonia com a conservação do meio
ambiente.
É fundamental que tenhamos uma proposta nesses termos
e-dãqui va111-qs fazer Um apeJo ao Senhor Presidente da República, no sentido de que possamos dispor de recursos nacionais, para que não caíamos na dependência só dos recursos
externos com relação a financiânientó- de projetas para a região.
Sr. Presidente, essas observaç_ões são perfeitamente fundadas e, ao terminar esta intervenção, na tarde de hoje gostaria de deixar bem claro que estou ao lado do amb~entalismo,
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que não aceito o mercúrio· que os garimpos e tão_ jOgando
nas águas e no solo da Arnazôriia. Isso é inac~it~vel! Mas,
também, somos a favor do desenvolvimeiitô ·racioriàl e aútosustentado da Amazônia, a começar do homem da Amazónia-.
Por isso mesmo, na discussão ambientalista, não se pode pas-sar ao largo da luta por transformações sociais.
É preciso integrar a árvofe e o homem, mas sem esquecer
que a Amazónia e o Brasil têm uma emergência: é preciso
vencer a miséria, é preciso vencer o subdesenvolvim_ento, é
preciso que ~a:s estratégias de desenvolvimento da Amazônia,
por exemplo, sejam estabelecidas dentro de um modelo que
não aceita o mercúrio enven'ehartdo nossas águas, mas, tampouco, aceita que o homem da Amazônia fique isolado, por~
que não se derruba uma árvore para construir uma éstrada:
Não é racional uma proposta dessa. É necessário compreender, portanto, que o desenvolvimento e a conservaçã-o do
meio ambiente têm uma referência, que é o desenvolvimento
das condições de vida do próprio homem.
O desenvolvimento deve utilizar, ao máximo, o conheci~
mento ecológico e ambiental, deve tratar de transformar o
meio ambiente, sim, só que não a favor de elites qUe visam
ao lucro somente, mas das mais elevadas condições de vida
da população.
·
E central ter claro que, da mesma forma que o desenvolvimento inclui desmatar, abrir estradas, produzir asfalto e
asfaltar, também inclui televisão e informática tem que incluir
um controle direto muito mais-profundo do que o atual, sobre
as formas, o programa e o sentido desse mesmo desenvolvimento. Não pode dar certo pretender desenvolver uma região, ou mesmo um país, sem levar em conta a opinião dos
povos dessa mesma região, através dos órgãOs de massa, das
associações, dos comitês, das organizações de classe de empresas, da opinião pública, dos Parlamentos, enfim, para que
a sociedade, sobretudo a massa trabalhadora no seu grande
corpo, que costuma ser posta à margem, possa ser agente
do desenvolvimento e não vítima dos monopólios, cujo obje~
tivo é, única e· exclusivamente, o lucro. Aí, então, desaparece
a degradação ambiental. É esse o processo ecológico de que
necessitamos: o desenvolvimento com ampla participação de
todos os setores da população.
Sr. Presidente, concluindo: sempre lutamos a favor de
um desenvolvimento macro-regional da Amazônia. Não se
pode pensar no desenvolvimento da Amazô_nia, excluindo os
demais paíseS que fazem pa:i'te da Bacia Amazónica. Daí por
que estamos participando, hoje, do Parlamento Amazónico
e na qualidade de Vice-Presidente desse Parlamento, confir~
roamos todas as últimas teses defendidas em todos os fóruns.
É importante, pois, reunir idéias e concentrar toda a Criatividade disponível em função de tocar um desenvolvimento re~
gional que se baseia em iniciativa, com esforços comriils. Daí
a importância do Parlamento Amazónico nesse grande debate
e nos debates da Eco-92, que teremos, nó rilêS de junho do
próximo ano, sobre a questão de Amazônia. Temos que unir
os esforços de todos com base no modelo de: desenvolvimento
que não leve a reprodução da marginalidade, mas que promova sua superação e que, em termos ambientais e de matériasprimas, venha imbuído de idéias, de planejamentos que articu~
Iam inciativas de forças populares e econômica_s_ de países
que sofrem pressões e desafia os semelhantes e encaram o
inimigo coruum, o atraso, além das próprias oligarquias nacionais, quando estabelecem e quando se associam aos planos
daqueles que, de fora, hoje estão falando do ecologismo,
que nós catalogamos como ecologismo de Wall Street.
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Sr. Presidente, creio que as posições aqui reafirmadas
no Senado Federal, por vários parlamentares, possam contri~
buir eficazmente para o· grande debate nacional.
Sem dúvida alguma, a Amazônia, hoje, é a Petrobrás
dos anos passados, que tepresentava o grande ponto de vista
~e unificação da opinião pública nacional, com dímensão de
ter maior amplitude, em virtude de poder trazer o respaldo
de todos os oito países que compõem a Bacia Amazónica,
numa batalha comum, harmónica com as posições riacionais.
Creio que esse debate deve se tornar a grande discussão
nac~onal, para que os seus frutos se tornem o resultado de
um desenvolvimento absolutamente consentâneo com a conservação do meio ambiente, e_ em favor dos interesseS do
povo brasileiro. (Muito bem! Palmas.}
O Sr. Meira Filho -:-.Sr. Presidente, na forma regimental,
peço a palavra, para uma comunicação.
· ·
O SR. PRESIDENTE (Márcio Lacerda) - Concedo a
palavra a V. Ex\ nos termos do art. 14, inciso VII, do Regimento Interno. V. Ex• disporá de 5 minutos.
O SR. MEIRA FILHO (PLF- DF. Para. uma comunicação . Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores gostaria de fâzer dois -registres especiais, que não podem
passar em brancas nuvens. O primeiro deles- a respeito" de
um comentário que o Correio BrazUiense faz, hoje, sobre
o Congresso Nacional, que diz o seguinte:
"O PAPEL DO CONGRESSO
Tornou-se moda, de algum "'tempo para cá; criticar~se
o Congresso, acusando~o de inoperância e de preguiça. Os últimos meses mostraram _a superficialidade e a má-fé
dessas críticas. Sob a direç~o do senador Mauro Bene:vides e do deputado Ibsen Pinheiro, os parlamentares
souberam "iffipoi' um- ritmo intenso de trabalho e aprova~
ram um número extremamente grande de proposições.
Mesmo que isso não acontecesse, nada de mais haveria.
Os Congressos de todo o mundo são antes.de mais nada
fóruns de debates sobre Os destinos nacionais e inStrumen·tOs de fisCalização do Executivo, ·nãO simplesmenú~.
máquinas de fazer leis.
o congresso br~sjleíro, demonstrou~se, tem condições
_de apresentar um bom desempenho sob o ponto de vísta:
quantitativo. Mas não fica apenas nesse aspecto. Uma
análise isenta certamente demonstrará que também do
Ponto de vista qualitativo o trabalho do Congresso merece
elogios. Os textos originados do Executivo, que compu~
seram a grande maioria das. pautas de votação, forarri
invariavelmente aperfeiçoados no Legislativo."
Este é O primeiro registro.
a· s-egundo também vem de parte de uma reportagem
do Correio Braziliense, trazendo, à SUO! página cinco a seguinte
manchete:
'~A Polícia sabe quem matou Olavo Pires".
E, logo em baixo, assinada por Kássia Caldeira, a
- complementação da notícia:
Porto Velho - "Crime-premeditado usando o sistema
de compartimentação", diz o principal relatório dos promotores públicos e da Polícia Civil acerca da morte do
Senador Olavo Gomes Pires Filho, em 16 de outubro
de 1990. Segundo os promotores, várias pessoas estão
envolvidas no assassinato, porém cada uma delas cumpriu
seu papel sem ter conhecimento da participação das ou-
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a ~irtual ~nstitucionaliz.ação do calote â PreVídência que ali
se mscrev1a.
- ProCurando apresentar, em poucas palavras e resumidas
de que sabem quem comenteu'o crime, mas não cons·e- frases, o meu balanço a respeito deste semestre, diria o seguingue~ reunir p~ovas.
te:.o Senado, como to~o Congresso, neste semestre, procurou
a.destrar-se para a decisão. Acho que é inquestionável o propóAqui e agora, o comentário é meu. Sabem-quem cometeu
stto
que a todos nós_ norteo_u _no.sen_tido de 15uscar decidir.
o crime, mas não c:omo.encontrar as provas?
Creio que o caminho da Polícia é trabalhar no sentido Mas, com base na advertência que fez o nobre Senador Nelson
CarneirO,' ehte Valendo até de um verso ·que nos ensina que
de levantar as provas, a fim de que a Nação conheça aqueles
"o diabo sabe por ser diabo, mas sabe mais porque é velho
que mandaram matar ou que mataram o Senador O lavo Pires.
Era o que eu tinha a dizer~ Sr. Presidente. (M~it? bem!)_ e e~perien~e", e não pretendendo lançar,_ com esta_ çomparaçao, um msulto:ao nosso decano, mas, sim, homenageá-lo,
porque S. Ex~ sou,be 1 ao longo dos profícuos anos de exercício
O SR. PRESIDENTE (Mareio Lacerda) - Concedo a no_ Legislativo, adquirindo a experiência que deve ser aproveipalavra ao nobre Senador·Esp-eridião Amin.
" ~-- - t~da e aurid_a por todos nós, valho-me das suas palavras para
dizer o segumte: vamos decidir, sim. Temos que·no_s_habilitar,
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS -'-- SC. Pronuncia o
para assim tomarmos decisões co.m serenidade, como o proseguinte discurso. Sem reviSãO do orador.)- Sr._ Presidente,
cesso social exige num País que vive os problemas como os
Srs. Sen~dores valho-me da oportunidade no dia -em que vanoss-os. Mas não vamos, Srs. Senadores, subverter o direito
mos realizar as últimas sessões da primeira metade da nossa
de.
c_onhecer previamente, julgar adequadamente, cada pre_sSessão Legislativa, para expender alguns comentáríQs a respei- .
cnça? e cada norma sob pena de turvarmos a decisão desta
to de dois as5:untos.
.
., ,
_ .
._
.
O pri.'lleiro é chamar a atenção, mais ·umã vez-~ dbs meus- Casa, que, além de ter a missão ·constitucional de legislar,
tem a miss~ consuetudinária de revisar. Por isto, a propósito
nobres pares ·para o· projeto de lei; referente ãs fniciãtiVaS
deste primeuo semestre, desta primeira parte desta Sessão
que-pretendo também pe!'Se,guír:durante o segundO semestre.
Este projeto refáe-se à necessidade doS incentivOs fiScaiS e-- Legislativa, eu gostaria de traduzir, neste discurso, uma manifestação de profundo respeito ao nobre Senador_Nelson Cardos subsídios serem avaliados, normal e continuadamente
neiro a manifestação de respeito que. devo a todos meus pares,
pelo Congresso Nacional.
'
com os qu:ais aprendi e junto aos_quais espero ter participado
!"fenciono, como_ base para esta referência, a reportagem
de uma luta em prol da democracia, que é a razão de estarmos
pubhcada à página cinco do primeiro caderno do jornal Folha
todos nós aqui nesta Casa.
de .8:· Pau_lo de o~tem:,: que, m_ençiona, ~xpress_amente, que
Com os meus cumprimentos ao Senador Nelson.Carneíi"o
apenas incentiVos_ fis_cais, não -regulamentados, posto que o
e
com
meu pedido de desculpas por alguma exorbitância em
art. 41_ das DisposiçõeS ·Transitórias da nossa Constituição
algum momento, junto aos meus_no.bres pares, desejo resumir
es_tabelec_e q~e _os i~cen_üyos. fis~ais deveriairi ser objet6 de
a minha participação, meu aprendizado neste semestre na
lei autonzatlva até o dm 5 _de otitubro de 1990. E mesmo
convicção
de que o Senado da República esteve a dar' um
não tendo sido objeto desta lei, eles c_ontinut;tm a jÕrrar~ ou
exemplo de patri«:>tismo, de humildade e de pertináCia", q\le
melhor, eles continuam, segundo aquela matéria, "a promover
haveremos de apnmorar na segund<:!. metade dessa Ses_são Le..
uma hemorragia" de 2 Qilhões de dólares num or&:anismo
gislativa,
a partir do próximo mês. (Muito bem!)
que, se não podemos dizer que seja exangue, como é o poder
público_brasileiro,_ um organismo debilitado e incapaz de proDurante o diScurso do Sr. Esperidião Amin, o Sr. Márcio Lacerda, 29 Secretário, deixi;l a cadeira dã presidência;
mover .a satisfação d(lS necessidades da socied3.de que ele.deve
-~que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
r~b_nr. Refiro-me, ~ã:ta concluir esse tópíco, que_no_ projeto
de_ ~ei 9ue apresentei ao Senado, e para o qual vou pedir
urgencta no _segundo semestre, não estou propondo a elimiO Sr. Nelson Carneiro- Sr. Pr~sídente, peço a palavra
nação nem de _subsídio nerri de incentivos "fiscá.ís; mas·que
para breve comunicação.
_ _
qualquer benefício de natureza creditícia de natureza fiscal
seja objeto da avaliação. E por parte de q~em? Do Congress~
_O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
Nacional. Por quê? Bastaria rememorar_ a nossa reunião de
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. ·
sexta-feira passada, quando o Senador Gerson Camata aborO SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para uma
dou _sob outro aspecto, mas que foi uma 'sessão do COngresso
comunicação.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente Srs.
N~cmnal, em que a luta em tomo da melhoria_ da redação
Senadores, não poderia deixar de incluir nos Anais com'meu
e àa concepção da Lei de Diretrizes Otçarn.etitáriá.s mostrou
pesar, a notícia do falecimento, no Rio de Janei;o do Dr.
be~ a prioridade que?~ ~ongressistas dão à questão orçamenHélio Muniz Sodré, antigo jorn.alistã, antigo juiz de' Direito",
tária, em um País que préClsaSãber em que gasta, por· que
homem de letras.
gasta o que não arrecada e por que e para quem não arrecada.
Dr: Hélio ~eixou para as gerações que virão e para nós
O segundo registro que gostaria de_ fazer vai carregado,
m~smos aquela Importante enciclopédia da eloqüência brasitambém, de uma homenagem ao decano de todos nós, e não
leira.
apenas por ser o decano, merecedor do maior respeitO daqueFoi uma peidâ irreparável que a inteligência e a magisles que, como eu, estão estreando no Senado neste semestre.
tratura
fluminense sofreram.
Refiro-me ao nobre Senador Nelson Carneiro.
Deixo aqui o _registro do meu pesar.
No último ~ábado, ao apreciar o art. 90, piiri.Cij)3.1mente
Era o que tinha a dizer, Sr. P_~esidente.
o parágrafo úmco desse artigo da lei que foi aprovada por
O
SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
nós e haverá de regular o Plano de Custeio e BenefíciOs da
- Previdência, o Senador Nelson Carneiro rtos advertia- para a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
tras. Passados oito l)leses __da morte do senador, ocorrida
entre primeiro e o segundo turno das eleições para GoYernador de Rondônia, os policiais dizem estar convencidos
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia sáriO, e, a partir de amanhã- _em meio às celebrações pela
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ama- Independência ·cta Bahia -, estará" festejando seus 45 anos.
nhã, dia 2 de julho, é um dia de comemorações cívicas na Foi nesta data, em 1946, que o Reitor Edgard Rêgo dos Santos
Bahia. Esta data, de grata memória, está profuridameiite liga- presidiu a sessão solene de instalação da UFBA.
da ã história do Brasil e ã história da Bahia. O Brasil-lá
A programação está sendo organizada por uma comissão
foi descoberto, e de suas terras se irradiou a ocupação e a
conquista do solo pátrio. De sua população transmitiU-se valio- de representantes das cinco áreas de ensino, nomeada pelo
Reitor Rogério Vargens, e que tem como Presidente o prósa contribuição à cultura nacional.
Reito{ de Extensão, Francisco Senna. Na opinião do pró-rei~
Hoje inaugura-se na Universidade Federal da Bahia uma
tor, a criSe na UFBA condiciona o fato de festejar a uma
importante e riCa exposição sobre "Os Descobrimentos Portu:..
gueses", como abertura da programação comemorativa dos reflexão maior: "No momento crítico que a universidade en45 anos de fundação da Universidade, que repercute nas cele- frenta, pela conquista de sua autonomia e do reconhecimento
do seu valor por toda a comunidade, esta comemoração adquibrações pela independência da Bahia.
re uma dimensão maior. Estamos, pois, diante da necessidade
Em 1' de julho de 1946 o eminente professór Edgard
de
mostrar a sua competência e de afirmá-la como uma inStitui~
Santos, a quem os baianos e o Brasil tanto deve em virtude
do que realizou pelo ensino e pela cultura em nosso País, ção pública comprometida com a sociedade que a mantém".
presidia, na condição de Reitor, a instalação solene daquela
Como a UFBA tem como tradição comemorar o aniver~
Universidade, que a partir de então vem formando gerações
sário de cinco em cinco anos, a proposta da Pró-Reitoria
de profissionais de nível superior, em vários setófes do Conhe~ de Extensão é aproveitar a oportunidade para fazer com que
cimento humano, para o progresso científico e cultural Qe
a:. comunidade externa tome conhecimento do que é a universinosso povo.
dade, chamando a atenção das pessoas para a sua atuação.
Fui aluno e amigo do eminente professor Edgard Santos,
"C9mpete à Extensão", esclarece Francisco Senna, "além
e aqui, mais· ,uma vez, rendo~lhe as minhas homenagens. E
de O!ltras atividades, a difusão científico-cultural e a articuse cada um de nós somos um pouco dos professores que tive~
lação entre os diversos segmentos da_ UFBA, recolhendo a
mos, eu devo muito de minha formação ao profesSor Edgard
su~ produção e tor:tando-a pública. Tem-os empenhado esforSantos.
ços _nesse sentido, ampliando a nossa participação diante das
Na programação da universidade para este mês de julho,
comunidades interna e externa da UFBA.
além da exposição a que me referi, intitUlada "Portugal na
Abertura do Mundo", haverá no dia 4 a Aula Magna a ser
A programação para julho inclui, além da exposição "Por~
ministrada pelo professor de Antropologia Thales de Azeve~ tugal na Abertura do Mundo", a Aula Magna, no dia 4 de
do, ocasião em que tambéin será rememorada a históriCa: Fa- julho, a ser ministrada pelo professor de Antropologia Tliãles
culdade de Filosofia pelo transcurso dos seus 50 anos._
de A,zev~do~ às 20 hqras, no Salão Nobre da Reitoria. A
Outros eventos, como Missa na Igreja Santa Tereza, Mu~ aula, intitulada "Os 45_ Anos-da UFBA'-', irá relembi-ar tàínseu de Arte Sacra, acompanhada do Madrigal e da Orquestra béní passagem dos 50 anos da Faculdade de Filosofi~ e
de Cordas da Universidade, e o lançamento de um número Ciências Humanas, no dia 13 de junho.
especial da Revista Universitas, serão realizados.
No dia 5 de julho, sexta~feira, às 10_ horas, será realizada
Para todos nós que fomos alunos da tradicional Faculdade
de Medicina da Bahia, na realidade, e por seus elevados méri- uma missa comemorativa, ná Igreja de Santa Tereza (Museu
tos, um monumento à educação e à cultura em nosso País, de Arte Sacra), acompanhada do Madrigal e da Orquestra
é motivo de júbilo, de muita alegria, rememorar a Univer- de Cordas da UFBA. Ainda para este mês, mas com datas
sidade Federal da Bahia, nesta ocasião em qUe festeja os a serem cqnfirmadas foram programadas uma exposição ~e
seus 45 anos de existência,- em meio às comemorações da trospectiva do mestre Alberto Valença, na Galeria Caíiizares~
e festas para o lançamento de um folder informativo soOre
independência da Bahia.
Os arautos da descrença afirmam haver uma crise que a estrutura da UFBA e de uma edição especial da revista
paira sobre as universidades em nosso Paí_s, mas a Univer~ . Unlversltas.
sidade da Babia apesar das dificuldades existentes em todos
os setores. da vida _nacional, muitas das quais reflexo de uma
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
conjuntura mundial, jam~is perdeu o fôlego, o entusiasmo
a palavra ao nobre Senador DiValdo Suruagy.
e a esperança. Insiste em_ser uma das melhores universidades
_.
do B.rasil..
Finalizando, peço a transcrição com o meu pronuncia~
O SR. DIVALDO SURUAGY (PMDB- AL Pronuncia
mento do artigo publicado em A Tarde de hoje, intitulado o seguinte discurso.)- Sr. Presiden_te, Srs. Senadores o jorna"Exposição comemora os -45 anos da UFBA".
lista Çarlos Chagas, em sua coluna semanal na revista Mao~
chete do dia seis de julho do corrente, faz justiça à mem6ria
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR de um homeln público que, no exercício de duas pastas minis~
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISÇURSO:
teriais- Transportes e Interíor- modificou a paisagem brasiA Tarde 1'-7-91 leira, batendo todos os recordes em pavimentação de estradas
e em cõnstf1J.ção de casas populares. Havendo tido o privilégio
EXPOSIÇÃO COMEMORA
de conviver com o Ministro Mário Andreazza, inclusive tendo
OS 45 ANOS DA UFBA
sido seu companheiro de chapa quando disputou a indicação,
Com a inauguração da mostra sobre os descobrime.ntos pelo PDS, ã Presidência da República, sinto-me no dever
portugueses, que acontece hoje~ a Universidade Federal da de incluir, nos Anais desta Casa, o belo artigo do conceituado
·
Bahia abre uma programação comemorativa intensa de aniver- . jorn3lista.

a
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É O SEGUINTE O TEXTO DA REFERIDA MATÉRIA:
"JUSTIÇA A UM HOMEM DE BEM"
"O Senado acaba de aprovar ·projeto de lei dando à
BR-030, a Transamaz~nica~ õ nome de Rodpyia Mário
Andreazza. Nada mais correto. Faz-se justiça à memória
de um homem de bem. A alguém que na vida pública,
apesar dos tempos bicudos que o País atravessava, sempre
buscou trabalhar em função do desenvolvimento.. E sempre com otimismo~ competência e até sofreguidão.
A~dreazza .f?i o_ mais~ jnj!lstjçado~ dos_ líderes _qu.e, O
mov1mentq mtlJtarrevelo.u. Pele disseram horrores quando ocupou o Ministério do Interior. "Havia enriquecido
n:iia~?,samente~'. "Dedicava-se a ~~&QC~_~t~~ e a_ c:O~i~- ,
soes . Favoreci~_grupos econômicos e amigos". ''Tiqh~
até conta na Suíça'"'.
Menos os adversários do regime, mais- os sabujos da
ditad~ra, não pou:Pavam o Coronel de Infantaria que,
da noJte para o .dia, transformara-se no- mais dinâmico
dos administradores. Aquele que· não hesitava em ousar
e em pensar grande, fosse tocando obras tidas como im~ ·
possíveis, do tipo Transamazônica e Ponte Rio- Nitei'ói
fosse planejando outras que a falta de visão ou de recur~- .
sos, porparte de quem controlava o Tesouro, deixaram
nas pranchetas. Exemplo: a Perimetral Norte e o desvio
de parte do rio Tocantins para O Nordeste.
·
Incompreensão ele também recebeu quando, por duas
vezes, teve sua candidatura lançada à Presidência da República. A primeira, nos dias amargos da Junta Militar
· que usurpou· o poder, _eni 1969. 'CU.idõ;lva:-se àa suce'ssãQ
do Marechal Costa e Silva, e Aitdreazza poderia ter dado
' nova conotação aO siste_ffia yigente. FOi quando, do alto
de sua intqlerância, o depois· Mini:Stro'Orlando Ge"isel
sentenciou: "General não fai continência )?aia côrd-nel. ..}~_ _ __ ---~--- -~
·
·' ' · · ·
Quinze anos mais tarde, disputou a indicação junto
aos conv~ncionais do PDS. Perdeu para Paulo- Maluf
porque, antes, havia perdido João Figueiredo. EXplica-:.se;
9 e~t~o Presiden!e poderia ter dado a_ Andre3zza apoio
deCISIVO,- apenas recomendando-O. Afinal Iideliclã.de
'maior a um chefe jamais terá acOhtecidO, Por pa_rie de
um ministro. Figtfc!i~edo~ porém,· laVou 'as mãos. Res~l
, tado: Paulo Maluf candidato, Tantfedo Neves_Presidente.
_ ____
.- Logo que assumiu o Ministério dos Transporté·s; em·
~arço de. 1967, Andreazza sofreu o primeiro petardo .
difamatóno. A custa de um empréstimo no Banco Nacional, estava trocando de apartamento_. De um__ modesto
sala e três quartos, na rua Barata Ribeiro, 'passava para
outro P'\.uco maior, de quatro quartos, na Avenida Atlântica: Na operação, entraram tãmbém os dólares que ele
haVIa economizado quando adido militar no Paraguai.
Não ~<?~orou para que os próprios companheiros do
ExétCtto, certamente invejando a Sua ascensão ao Ministério, viessem com indagações dúbias: "Como um Coronel pode morar num apartamento de quatro quartoS?''
Lembro-me de que um domingo ele me mostrou o
apartamento inteiro. Da cozinha ao lavatório, dos quartos
à sala. Depois, trazendo a escritura e as cópias das diversas notas promissórias que teria que pagar, indagou: "Dá
para entender uma campalilha dessas? As economiªs _de
uma vida inteira estão aqui e- não chegam a duzeritos
metros quadrados"..
_ _
_ ~
o
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Mesmo assim, ia em frente. Se sofria, se ficaVa -de-cep.:
.-_cionado e se se indignava, não deixava perceber. A cada
conversa surgia sempre um projeto- novo, um objetivo
a mais para alcançar.
Estávamos erh Lisboa, acompanhando o Presidente
, Costa e Silva, então eleito. Andreazza como assessor,
eu como repórter. Exilado na Capital portuguesa, comendo o pão-que-o-diabo-amassou, vivia o ex-Presidente Juscelino Kubitschek. Fui visitá-lo, em companhia dos jornalistas Washington Novaes e Paulo César Ferreira. De
. novo no hotel, contei a Andreazza a visita. Ele me puxou
para um canto e perguntou: "Você voltaria lá comigo?"
Voltamos, mas JK já havia saído. No dia seguinte, tomando -o r~mo do aeroporto, Andreazza telefonou para o
:'.ex-Prestdente.. Conversaram, e, não sem coincidência,
qUando perguntamos a CoSta e Silva o que faria s~ desse
com Juscelino pela frente, no Chiado ou no Rossio, o
velho não teve dúvidas: "Eu o abraçaria como dois brasileiros se abraçam, no estrangeiro. E o cumprimentaria
_c por sua obra". Naquele comentário estava o dedo de
Andreazza.
Certos episódios, por íntimos não se contam, meS~o
no caso de um jornalista e apesar de, nos tempos modernos, certa imprensa se especializar em invadir a intimi. dade das pessoas. É de justiça, porém, trazê-los depois,
quando se trata de reparar a imagem de alguém como
Andreazza. Poucos, como ele, no período da repressão
mais d_esme?ida, expunham-se ao telefonar para quartéis
e servtços, njdagando se o estudante tal ou o jornalista
__ qual se encontrava lá, passando temporadas forçadas.
-Mtiitós; que ontem se tornaram.bajulado_res dos poderosos, e que hoje calam, devem ao ex-Ministro a liberdade.
- ·-.-Quando deixou o Ministério dos Transportes, no filial
· .do Governo Garrastazu Médici, entrando no ostracismo
·promovido pelo grupo Geisel, Andreazza precisava so. bre.,viver. Havia passado para a reserva e não se envergo- nhou de começar a vender seguros para uma das grandes
empresas da _época, voltando ao MinistériO do Interior,
rrO Governo- Figueiredo, pensava sempre na planície,
quando teria que cuidar dos rendimentos. Adoeceu. Ao
morrer, meses, depois, os amigos tiveram que se Cotizar
para levar seu corpo de São Paulo para o Rio. E para
enterrá-lo.''

·~ra o que ti~ha a dizer, Sr: Presidente. (M~iÍ~ bem!)
·coMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES:
Aluizió- Bezerra - Antonio- Mariz - Aureo Mello - CéSái Dias - DiVa1do Suruagy_- Epitácio ·cafeteira - Irapuan Costa Júnior -Magno Bacelar - Mansueto de Lavor
- Maurício Corrê a - N el~n Carneiro--- Ronaldo Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me,
sa, projeto que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
-É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO. SENADO
N• 258, DE 19~1
Fixa o valor dos títulos públicos na composição do preço ·
para aquisição de bens a serem alienados.

O Congresso Nacional decre~a:
_Art. 19 OK títulos públicos, quaisquer que sejam sua
denominação, deStinação e data da emissão, para o fim de
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composição de preço para alienação, a qualquer título, de
bens da União, dos Estados e dos Municípios, suas autarquias
e empresas públicas, serão cotados pela média dos valores
do mercado, durante, os sessenta dias anterioreS.-- Art. 2~ A infraÇãO ·ao disposto nesta lei importará em
crime de peculato.
Art. 3-9 A presente lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contráno--:Justiflcação

Há um clamor generalizado contra a inClusão, notadamente por valores acima do mercado, de títulos públicos para
compor o preço para aquisiçclo de bens a serem- privatizados.
O projeto recolhe esse cJamor, que tem sido_ ressaltado inclu.
sive na tribuna desta Casa. _
Sala das Sessões, I' de julho de 1991.- Nelson Cameiro.
(A Comissão de Assuntos EconômicoS- 'deciSão termiM
nativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projetei
lido ·será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelO Sr. 19
SecretáriO. r

--

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 408, DE 1991
Nos termos do art. 172, inciso I do Regimento Interno,
requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de ResoluM
ção,n" 26, de 1991, de iniciativa da Comissão Diretora, que
extingue cargos efetivos; vagos, do Quadro de Pessoal do_
Senado Federal, e dá outras providências, cUjo prazo, na CoM
missão Diretora já se acha esgotado.
Sala das Sessões, I• de julho de 1991.- Marco Maciel
- Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes) -O requerimento lido será oportunamente incluído em Ordem do Dia,
nos termos do art. 255, fnCiSOIT;letra: C, no 3, da Lei Interna.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Tendo em
vista ser hoje o último dia -do primeiro períOdo desta SéS:são
Legislativa, ~ Presidência informa aos Sts, Senadores que,
nos termos do disposto no caput do art. 168 do Regimento
Interno, as matérias setão incluídas em Ordem do Dia para
discussão e votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 42 Senadores.
PassaMse à

ORDEM DO DIA
Item 1:
DiscussãO, em -tU.inó UiifcO, do Parecer n" 3, de 1991,
da Comissão de Fisdilizaão e Controle, sobre represenM
tação ao Congress_o Naç:ional* pelo Trib_unal de Contas
da União, acerca de aplicações financeiras_iealizadas em
1983 pela Valesul Alumínio S/A, com infringência do
Decreto-Lei n' 1.290173, concluindo que:
I - o Tribunal de Contás da União tome providências
para punição dos responsáveis;
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2 --sejam encaminhadas, ao Ministério Público e à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacion-al, cópias do processo para as medidas judiciais Cabíveis.
Em discussão o parecer, em tuino único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram· permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência- fará- a--devida comunicação ao Tribunal
de Contas da União.
É o seguinte O parecer apiovado:
PARECER N• 3, DE 1991

Da Comis~ão de FiscaUzação e Controle, sobre o Aviso
·· ·- n' 294-SP/85, do Senhor Presidente do Tribunal de Contas
da União, que trata da RepresentaÇãO ao Congresso NacioM
nal com fundamento no art. 72, § 49, da Constituição
Federal, sobre aplicações financeiras realizadas em 1983,
pela Valesul Alumínio S/A~ ein títulos privados, com violação do Decreto-Lei n• 1.290173.
-Relator: SenadOr WilSOn Maftíns.
Relatório
O Exmo. Presidente do Tribunal de Coritas da J]nião,
pelo AV1so n~ 294-SP/85, encaminhou ao Congresso NaCional,
comunicação noticiando que a-quela Co.rte, na sessão do dia
18 de julho de 1985, decidiu representar ao Congresso, com
fundamento no § 4"' do art. 72 da ConstitUição~ à vista da
constatação de que a empresa Valesul Alumínio S/A, inteM
grante do sistema Companhia Vale do Rio Doce S/A, no
exercício de 1983, realizou aplicações financeiras em títulos
privados, com infringência do DecretoMLei n9 1.290/73.
Inicialmente, o expediente foi submetido" à apreciação
da douta Comissão de Finanças que, no dia 21 de novembro
de 1985, acolheu parecer do Senador Alcides Saldanha e declinou. sua competência para esta ComiSSão de Fiscaliz-ãção e
Controle, instituída através da Resolução n" 8/85, por força
da Lei n' 7.595/84. Nesta comissão, em 5 de dezembro de
1986, foi apresentado parecer do Senador Martins Filho, que
não chegou a ser votado.
_Em razão disso, o processo, por redistribuição na presente
sessão legislativa foi submetido à minha apreciação no dia
10-5-88.
Relatei.
Dou o pareCer:
O art. 72 da Constituição Federal que trata da compeM
tência do Tribunal de Contas da Unjão, no seu § 4" dispõe:
"No exercício de suas atribuições de controle da adininistração financeira e orçamentária, O- Tribunal representará ao Poder Executivo e ao Congresso Nacional sobre irregularidades e abusos por ele verificados."
Com base da regra constitucional, acolhendo proposição
do Ministro Fernando Gonçalves, o egrégio Tribunal de C.ontas da União, em sessão plenária do dia 18 de julfio de 1985,
entre outras providências, deliberou o encaminhamento da
representação dos autos para conhecimento do Congresso NaM
cionãl, tendo em vista o disposto na Lei n' 7.295/84, que
trata da fiscalização pela Câmara dos Deputados e pelo Senado
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Federal dos atas do Poder Executivo e os da administração
---indireta. O aít. 3~> da lei referida é expresso:
'"Art. 3~> São instituídos, como órgãos incumbidos da
fiscalização, duas Comissões Permanentes, uma na Câmara dos Deputados e outra no Senado Federal, ambas
denominadas 'Comissão de Fiscalização e Controle. •·
Em atenção ao mandamento legislativo, atraVés da Resolução n9 8/85, o Regimento do- Senado Federal _f_oi alterado
e ganhou o art. 108-A, com a seguinte redação:
"Art. 108-A. A ComLssão de Fiscalização e Controle
compete a fiscalização dos atos do Poder Executivo da
União e do Distrito Federal e os da administração indireta, podendo para esse fim:
-a) avaliar a efiCácia-, eflciência e econom_icidade dos
projetes e programas do Governo;
b) opinar sobre a compatibilidade da execução orçamentária com os planos e programas de GovemQ e destes
com objetivos aprovados_ em lei;
c) solicitar a convocação de MiniStros- de Estado e diri.. .
gentes da administração direta e indireta;
d) solicitar, por escritO, informaçõ_es_à_ad_miiiiS:tiáÇão
direta e à indiretà, sobre matéria sujeita ·a- fiscalização
e controle;
e) requisitar documentos públicos necessários à elucidação do fa_to objeto da fiscalização e controle;
f) providenciar a efetuação de perícias e diligências;
g) providenciar a interação do Senado Federal com
o Tribunal de Contas da União; nos termos do § 1~ do
art. 70 da Constitui_Ç_ãõ; - - h) promover a interação do Senado Federal cornos_ ór- .
gãos do Poder Exeç_u_tivo qUe, pela natureza: de suas atividades possam dispor ou gerar dados de_ que necessita
o exercício de fiscalização e controle, inclusive os referidos no art. 71 da Constituição;
i) interagir com a ComissãO Mista de Orçamento de
Congresso Nacional, com vistas ao amplo cumprimento
do disposto no art_. 45 da Constituição;
j) propor ao Plenário do Senado Federal as providências cabíveis em relação aos resultados da av:ali_ação."
A inovação produzida pela Lei n• 7.295184, que regulamentou o art. 45 da Constituição Federal, sem dúvida nenhuma, representou um grande avanço, porquanto, a falta de
fiscalização da administração inaireta era um dos grandes males do País. Entretanto, como demonstrado, o controle exter~
no, pelo Congresso Nacional, sem dúvida nenhuma, se limita
à avaliação da eficácia, eficiência e economicidade dos projetes e programas do Governo, num sentido abrangente com
possibilidade de propostas de providências. É controle político.
Efetivamente, aS"COiiifssoes de Fiscalização e Controle
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, não possuem
competência legal para punir os responsáveis por irregularidades e abusos no exercício da administração pública. No
máximo, poderão propor medidas saneadoras.
Ora, como ficou apostilado no parecer anterior (não aprovado), de autoria do Senador Martins Filho, à luz do disposto
nos arts. 28, 29, 30 e 40 do Decreto-Lei n• 199167 (Lei Orgânica
do Tribunal de Contas da União), no exercício de sua juri_sdição, compete ao próprio Tribunal de Contas da União, conhecer, julgar e aplicar penalidades contra os administradores
públicos pela prática de abusos e irregularidades.
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Na espécie dos autos, os dirigentes da Valesul Alumínio
SIA, responsáveis pela violação do Decreto-Lei n~ 1.290/73,
devem ser sancionados pelo egrégio Tribunal de Contas da
União, sem prejuízo da eventual responsabilização perante
a justiça comum, civil e criminal, se assim entender o Ministério Público e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Ante o exposto, concluo pela proposta das s_eguintes providências, para solução da representação exordial:
a) comunicação ao egrégio Tribunal de Contas da União,
sugerindo que, nos limites da sua competência constitucional
e legal, tome as providências que se fizerem necessáriaS- para
punição dos responsáveis pelos fatos que motivaram o Aviso
n• 294-SP/85;
b) encaminhamentO ao Ministério Público e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, de expedielltes i~struídos
com. cópias do presente processo para que sejam estudadas
as medidas judiciais cabíveis.
Salvo melhor juízo é o parecer que submeto à apreciação
desta comissão.
Sala das Comissões, 26 de maio de 1988.- Carlos Chiarelli, Presidente - Wilson Martins, Relator -Mauro Benevides- João Calmon- Guilherme Palmeira- José Agripino
- Divaldo Suruagy - Carlos Alberto - Affonso Camaigo
- Almir Gabriel - José Paulo Biso! - Mendes Canale Márcio Lacerda.
O SR. PRESIDENTE (Mauro I!enevides)- Item 2:
Discussão, em primeiro turno, da proposta de emenda
à Constituição n~ 11, de 1991, de autoria do Senador
Alfredo Campos e outros senhores senadores_ que, altera
a redação do § 3' do art. 57, do § 4• do art. 66, do
§ 3• do art. 68 e do art. 166, caput e seus §§ 1• e 2'
da Constituição Federal. (3• sessão de discussão).
Em discussão a proposta de emenda à Constituição, em
primeiro tui:"no. (Pausa.)
-Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A discussão terá prosseguimento na próxima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 3:
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei
do Senado n' 151180 (n' 6.503185, naquela casa), de autoria do Senador Nelson Carneiro, que disciplina o emplacamento de carros oficiais e dá outras providências.
A Presidência, nos termos do disposto no art. 334 do
Regimento Interno e conforme Parecer n~ 207, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, declara prejudicado o
Projeto de Lei do Senado n~ 151/80 e a emenda a ele oferecida
pela Câmara dos Deputados. Será feita a comunicaçã"o à Câmara dos Deputados.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
A matéria vai ao Arquivo~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4:
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei da Cãmara n' 55, de 1990 (n' 182187,
na casa de origem), que dá nova redação ao art. 33 da
Lei n• 4.137, de 10 de setembro de 1962, que regula
a repressão ao abuso do poder económico.
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A Presidência, nos ·termos do disposto no art. 334 do
Regimento Interno e conforme o Parecer n~ 207, da Comissão

de Constituição, Justiça e Cidadania, declara prejudicado o
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n' 55.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
-A matéria vat ao Arquivo.

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 5:
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei do Senado n"' 16, de 1991, de autoria
do Senador Teotónio Vilela Filho, que dispõe sobre a
instalação de aparelhos de compactação e incineração
de lixo hospitalar em hospitais, clínicas, laboratórios e
entidades assemelhadas, e dá outras providências.
, A Presidência, nOs terrilos do disposto no art. 334 do
Regimento Inerno e conforme o Parecer n<? 207, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, declara prejudicado o
Projeto de Lei n' 16, de 1991, do Senado Federal.
A matéria vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 6:
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Ofício n' s/57, de 1990 ( n' 670/90, na origem), do Presi·
dente do Supremo Tribunal Federal, solicitando licença
prévia do Senado Federal, de acordo com o disposto
no art. 53, § 1':>, da Constituição Federal, para instaurar
processo contra o Senador José lgnácio Ferreira.
A Presidência, nos termos do disposto no art. 334 do
Regimento Interno, conforme Parecer n9 206/91, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, declara prejudicado o
Ofício n' S/57, de 1990.
Será feita a devida comunicação ao Supremo Tribunal
Federal.
A matéria vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encer·
rada a matéria constante da Ordem do Dia.
-Há oradores inscritos.
Antes, a Presidência deseja comunicar aos Srs. Senadores
que deverá instalar-se a Comissão representativa do Congres~
so Nacional que, durante o recesso, nos termos de resolução
específica e com base na Constituição Federal, deverá avaliar,
nesse interregno de 2 de julho a 1 de agosto, aquelas proposições que devam ser apreciadas pela referida Comissão.
O Sr. MauríciO Corrêa- Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT.:::."DF: Pela ordem.)
-Se Presidente, indago a V. Ex~ se após esta sessão haverá
sessão extraordinária.
<:>

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -Vamos convocar uma sessão extraordinária, riias só-poderemos anunciar
o respectivo honorário após conhecido o espaço- de tempo
de que se utilizarão os demais Senadores inscritos:-wilson
Martins, Coutinho Jorge, Marco Maciel e Aureo Mello.

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, para facilitar o
andamento dos trabalhos, peço a V. Ex• que se considere
inscrito para fàlar na última sessão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. Ex• será
atendido.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Nobre Sena·
dor Coutinho Jorge, V. Ex~ vai ocupar a tribuna agora?
O Sr. COUtinho Jorge- Sr. Presidente, também o nosso
pronunciamento pode sei transferido para o final da sessão
extraordinária.
O SR. PRESIDENTE {MÍturo Benevídes)- O Senador
Wilson Martins não se encontra presente._
__
Senador Aureo Mello. (Pausa.)

o

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Esgotou-se
hoje o prazo previsto no art. 91, § 39~ do Regimento Interno,
sem _que tenha sido interposto recurso no sentido da inclusão
em Ordem do Dia, nas seguintes matétiãS:
_ -Projeto de_Lei do Senado n" 42,_ de 199l,de autoria
do Senador Francisco Rollemberg, que estabelece normas de
proteção à saúde dos trabalhadores e biotérioS e dá outras
providências;
--Projeto de Lei n» do Senado n9 68, de 1991, de autoria
do Senador Dirceu Carneiro, que institui o estágio prático,
no último ano do curso de odontologia, como forma de prestação de serviços em unidades sanitárias situadsa em áreas urbanas carentes ou cidades do interior;
-Projeto de Lei do Senado n' 79, de 1991, de autoria
do Senador Dirceu Carneiro, que dispõe sobre o reflorestamento com a espécie auracária angustifolia brasiUenses, nas
regiões do Planalto Meridional dos Estados do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul; e
-Projeto de Lei do Senado n' 83, de 1991, de autoria
do Senador Jutahy Magalhães, que altera a Lei n' 6.938, de
31 de agosto de 1981, que "dispõe sobre a política nacional
do meio ambiente, seus fins, e mecanismos de formulação
e aplicação, e dá outras providências.
Aprovadas em apreciação conclusiva pela comissão de
assuntos sociais, a presidência, atendendo o disposto no §
s~ do referido artigo, despachará as matérias à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ....,- A Presí·
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, âs
16_1].oras e 30 minutos, com a seguinte
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-l-

-votação, em turno-único, do Requerimento n" 367, de
1991, do Senador Garibaldí Alves Filho, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição nos -4-n~s do Sena4o_, do- artigo
"O Congresso Injustiçado", publicado no jornal Correio Brazilíense, edição de 28 de junho de 1991.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n9 408, de
1991, dos Senadores Marco Maciel e Nelson Carneiro, de
inclusão em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, I, do
Regimento Interno, do Projeto de Resolução n' 26, de 1991,
de in~ciativa da Comissão Diretora, que extingue cargos efetivos; vagos·, no qu:a:dro de·pessoal do Senado Federal, e ·da
outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encer·
rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 20 niinutos.)
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1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura _
(EXTRAORDINÁRIA)
Presidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 16 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
_ _ _
Affonso Camargo - Alexandre Costa- Aluízio Bezerra
- Antonio Mariz - Aureo Mello - Beni Veras - Carlos
Patrocínio -'--- César Dias- Chagas Rodrigues - Coutinho
Jorge - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - DirceU Olmeiro
- Divaldo Suruagy- Esperidião Amin- Epitácío Cafeteira
-Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves --Gerson Camata - Guilherme Palmeira -Hugo Naroleão - Humberto
Lucena - Irapuan Co_sta J_ú_n_ior --João Calmon - João
França - João Rocha - José I' auJo Biso! - José Samey
- Lourival Baptista - Lucídio Portella - Magno Bacelar
- Mansueto de Lavor - Mareio Lacerda - Marco Maciel
- Maurício Corrêa - Mauro Benevídes - Meira Filho Nabor Júnior- Nelson Carneiro - Ney Maranhão - Ronaldo Aragão- Valmir Campelo- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão:Sob a proteção de Deus, iniciamos UciSsõS rrabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1' Secretário.
~
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 409, DE 199I
Nos termos do art. 43, ínciso II, do Regimento Interno,
requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa, a
partir de 15-7-91 pelo prazo de 21 dias, para breve viagem
ao exterior.
Sala das Sessões, 19 de junho de 1991. -Ronaldo Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento.
.
_____ _
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado ..
Fica concedida a lice-nÇa solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Passa-se â

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único·, do Requerinientó n9 367,
de 1991, do Senador Garibaldi Alves Filho, solicitando,
nos termos regimentais, a transcrição nos Anais do Senado, do artigo "O Congresso injustiçado", publicado no
jornal Correio Braziliense, edição de 28 de junho de 1991.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perinanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita -a trãnSCrição solicitada.

É A SEGUINTE A MATÉRIA CUJA TRANSCRIÇÃO É SOLICITADA:
O CONGRESSO, ESSE INJUSTIÇADO

Walter Gomes
Falar mal do Poder Legislativo é fáciL Desarmado, não
tem como se defender dos improp~rios contra ele levantados.
Dele, dizem tudo. Chamam-no de inoperante, acusam-no de
nepotismo e responsabilizam-no pela demora na elaboração
das leis. Xingam-no ao ponto de considerar desnecessária sua
existência.
O Congresso Nacional, apesar das deficiênCias de todas
as corporações, tem uma história rica. Não se pOderia esperar
numa Casa tão versátil, em pessoas e em posições político-ideológicas, a presença de santos a serviço da salvação de
almas. Há de tudo, no Senado e na Câmara dos Deputados.
A presença de bons e maus parlamentares é a mesma que
se identifica nos quartéis, nas igrejas, nas universidades, nos
sindicatos, nas entidades de profissionais liberais, nas cidades,
nas ruas e nas residências. Os parlamentares brasileiros são
a im3.gem e a semelhança da sociedade à qual pertencem.
Ela os escolheu para representá-la por deferência do voto
que lhes concede mandato com prazo certo.
O Parlamento do Brasil tem sido, no decorrer de sua
exiStência, o instrumento de sustentação democrática do País.
Mesmo no período dos governos militares, quando se viveu
uma página desabooadora da crónica política nacional, comportou-se com dignidade. EnquantO "foi pe{niifidO seu funcionamento, lutou para defender as garantias individuais. Por
conta disso, muitos dos seus membros foram cassados, presos
e exilados. Alguns, até, morreram. Uma instituição com essa
bravura não pode ser menosprezada.
Seus dissabores têm sidÕ continuados. Mesmo nos períodos de democracia plena, é uma organização pressionada pelo
Poder Executivo e por um múndo de interesses. Na história
recente, assim ocorreu no Gdvetrio Sarney, à época em que,
reunido em Assembléia Nacional ConstitUinte, discutia e votava a reorganização jurídica da Nação. Agora mesmo, no período presidencial - ou monárquico? - de Fernando COllor,
o Congres-so é posto em situação vexatória. É mostrado aos
olhos críticos, mas míopes, de grande parte dos cidadãos como
obstáculo ao projeto de modernidade apregoado aos quatro
pontos cardeais.
__
_
Em verdade, o que ocorre é a vigilância para impedír
peraltices de amadores travestidos de profissionais. No supremo exercício de suas prerrogativas constitucionais, o Con~ _
gresso Nacional não se submete ao desvario que leva a administração pública a cometer equívocos e, mesmo, injustiças.
A Medida Provisória n~ 296, derrubada ao pôr-do-sol de quarta-feira! é um desses a tos que o Poder Legislativo não poderia
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aceitar. Além da marca de inconstitucionalidade denunciada
por conceituados pareceristas, a peça é o retraÍa falado de
um ato iníquo.
Correligionários do Governo já haviam advertido o Presidente Fernando Collor das dificuldades com os congressistas.
Ele, entretanto, preferiu a tentativa de cooptação.~Procurou
parlamentares da oposição para juntá-los ao seu grupo de
sustentação. Falhou, porém. A altivez dos procurados levou
o Palácio do Planalto a mais uma derrota significativa. Serviu
de lição.
Está de pé o Congresso Nacional, outra vez~A Naçã?• ~os poucos, vai redescobri-lo como pára-raios,
como depos1táno de sua confiança e de sua proteção.
Terminará à meia-noite de segunda-feira um período legislativo em que a Câmara dos Deputados e o Senado mostraram à sociedade a improcedência das aleivosias lançadas contra eles. _Altivas, as duas Casas do Congresso Nacional são
na prática, a garantia de que o Brasil não é uma republiquet~
que alguns tentam desenhar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides)Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 408,
de 1991, dos Senadores Marco Maciel e Nelson Carneiro,
de inclusão em Ordem do Dia, nos termos do art. 172,
I, do Regimento Interno, do Projeto de Resolução n"
26, de 1991, de ~niciativa da Comissão Diretora, que extingue cargos efetivos, vagos, do quadro de pessoal do Senado Federal, e dá outras providências.
-Em votação o requerimento.
Os Srs. -senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O Sr. Divaldo Suruagy- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy.
O SR. DIVALDO SURUAGY (PMDB - AL. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, analisando da tribuna do Senado Federal as anunciadas transferências de recurs-os para a realização de obras
do Governo Federal em Alagoas, declarei existir uma grande
diferença entre o que é anunciado e o que se transforma
em realidade, afirmando que, se 10% do que é prometido
se converter em obras, Alagoas será realmente um paraíso,
porque tudo iss_o é uma fantasia que estão criando em torno
do meu estado.
Argumentei, naquela oportunidade, que o artigo de Millór Fernandes, publicado no Jornal do Brasil, fazia referências
ao novo verbo "alagoar", que significa, na expressão do conceituado jornalista, surrupiar, roubar, subornar. Não encampei, entretanto, a tese defendida por Millór Fernandes, apenas
comentei-a como o preço da distorção de Alagoas no cenário
nacional. Alagoas nem está recebendo dinheiro e ainda está
com a imagem totalmente distorcida, a ponto de permitir
o surgimento desse verbo "alagoar".
Então, eram essas as explicações que eu gostaria de prestar à Casa, porque a Veja, nesta semana, coloca como se
fosse uma expressão minha esse verPo "alagoar". Então, estou

Julho de 1991

mandando uma correspondência ao diretôr de Redação dessa
importante revista, mas gostaria, também, de deixar os meus
esClarecimentos aqui da tribuna da Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Casa fica
mteuada dos esclarecimentos emitidos pelo nobre Senador
Divaldo Suruagy.
O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :..:... Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -RJ. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Preside:Dte, Srs.
Senadores, na sessão anterior, tive oportunidade de oferecer
ao. e~me do ~enado Federal - e foi lido no Expediente
o segumte proJeto ~e lçi.
PROJETO DE LEI DO SENADO N•
, DE 1991

Fixa o valor dos títulos públicos na composição do preço
para aquisição de bens a serem alienados.
Art. 19 Os tÍtulos públicos, quaisquer que sejam sua
denominaç.ão, destinação e data da emissão, para os fins
de compos1çã? de preço para alienação, a qualquer título,
de bens da umão, dos estados e dos municípios, sua autarquias e empresãs públicas, serão cotados pela média dos
valores do mercado, durante os sessenta dias anteriores.
Art. 2• A infração ao -disposto nesta lei importará
em crime de peculato.
Art. 39 A presente lei entrará em vigor na data de
·
·
sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposiÇões em contrário.
Justificação
Há um clamor gen~ralizado contra a inclusão, notadamente por valores aCima do mercado, de títulos públicos
para compor o preço para aquisição de bens a serei:n
privatizados. O projeto recolhe esse clamor, que tem
sido ressaltado inclusive na tribuna desta Casa.
Sala das Sessões, 1' de julho de 1991. -Senador Nelson
Carneiro.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidçnte.

O Sr. Lourival Baptista- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. LOURlVAL BAPTISTA (PFL- SE. Para uma
comunicação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a imprensa
sergipana está de luto devido à perda de um de seus maiores
expoentes, um pioneiro de radio-jornalismo em Sergipe~~ sua atuação como repórter, sempre presente onde estavam o fato e a notícia, procurando manter a população informada dos acontecimentos da vida social e política do estado,
das_ alegrias e tristezas do seu povo, o fez merecer, também,
o reconhecimento da sociedade expresso no sufrágio do seu
nome para mandatos políticos, como vereador, deputado estadual e presidente da Assembléia Legislativa.
O jornal O Que publica, em sua edição de 29 de junho,
uma manchete que sintetiza, em consenso, o veredito do seu
dêsaparecimento: "Cala-se uma das mais famosas vozes do
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rádio sergipano", e isto foi o que ocorif:ü no dia 25 de junho
quando, vítima de um fulminante infarto, faleceu José _dos

Santos Mendonça, que por mais de 40 anos atuou nas rádios
de Sergipe, como a Rádio Difusora, hoje Fundação Aperipê,
Rádio Liberdade, Rádio jornal e Rádio Cultura.
Seus programas, bastante polêmicos e corajosos, conseguia mobilizar a oPiriíão pública. Poucos ficavam indif~rentes
às suas crónicas. O programa "Calendário", fundado em 1953,

ficou ramoso. - --

Foi também um píoneiro do radioamadorismo. _ _
Como repórter marcou época, contribuindo para o esclarecimento de vários crimes miSteriosos, entre eles o do menino
Werneck, barbaramente assassinado por um casal.
Coin o desaparecimento do menino, supondo tratar-se
de seqüestro, q-ue era raríssimo _naqueles tempos, o seu empenho em elucidar o caso e a polarização que fez em tomo
da notícia, conseguiu fechar até o porto da Bahia, com a
suspeita em torno de um misterioso navio qUe saíra de Ara~.
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Por ocasião do naufrágio de um navio que-vinha do Rio
Grande do Norte, ele mobilizou a pOpulação da ciaã.de para
que, com os faróis dos seus carros, iluminassem a barra do
rio Sergipe para que os náufragos fossem salvos pelos dois
maiores nadadores da região, José e sua irmã Rita Peixe.
Ele mesmo, Santos Mendonça, gostava de contaresse episódio.
Era um jornalista de espírito liberal que soube usar a
liberdade de imprensa, mas comprometido com a verdade
e a notícia, em nome de cuja veracidade e esclarecimento
não conhecia obstáculos.
Era muito afeito a obras sociais de sua própria inícíativa,
e durante longos anos, condoído da velhice desamparada,
promovia as festas de Natal e São Joãu do Asilo Rio Branco,
mobilizando artistas, anirtfadores e voluntários para os_ serviços
de transporte e alimentação para esses eventos, cujo objetivo
era levar um pouco de alegria para os idosos nestas ocasiões.
Muito polêmico, improvisador e divertido, pelo seu humor característicO, Santos Mendonça deixou traços edificantes
e pitorescos de suu. passagem: conta-se que ao fazer um comercial da Goiabada Tigre, ele pronunciou "trigue", por descuido,
e, quando da reação do auditório, sem perder o controle
improvisou, -"erre -na pronúnCia, mas acerte na goiabada, tigre
ou trigue, a melhor goiabada do Nordeste".O Jornal da Manhã, de 27 de junho, divulga: "Santos·
Mendonça é sepultado e multidão dá último adeus", isto traduz o sentimento da sociedade sergipana, em especial o sentimento da população de Aracaju, que de longa data, habituou-se a ouvir sua voz, ·onde residia.
O jornalista Juarez Conrado, através de A Tãrde, de
Salvador-Bahia, também de 27 de junho, afirmou que ao tomar conhecimento do súbito falecimento de Santos Mendonça, a quem, em vida, tanto admirava por sua capacidade de
trabalho incrível de comunicar-se, não podemos negar que
sentimos um tremendo abalo.
O corpo do saudoso jornalista foi velado na Fundação
Rádio Aperi:Pê, a quem muito se:iviu:
Depois foi paTa- a Assembléia Legislativa de onde saiu
o cortejo em carro do Corpo de Bombeiros. Na Assembléia,
foi saudado pelo Deputado Djenal Queiroz, em nome dos
membros da Assembléia e pelo Prefeito de Aracaju Wellington Paixão.
No Cemitério Santa Izabel faJ.aram o Vice-Governador
de Sergipe, José Carlos Teixeira, que representou o Gover-

nado r ioão Alves Filho que se encontrava em Brasília, a Superintendente da Rádio Aperipê, Marlene Alves Calumby e
o Presidente da Labre, Manoel Cardoso Dantas.
Santos Mendonça faleceu aos 71 anos, em 25 de junho,
" ....sob os olhos bondosos de São João".
._
Sr. Presidente, conhecia esse jornalista desde a década
de 40, quando me transferi da Ba~ia para Sergipe. Sempre
admirei o seu trabalho e a sua conduta de profissional e cidadão. Fui distinguido pela sua simpatia e amizade. Ligava-nos,
também, um vínculo de amizade que é muito considerado
no Nordeste. Éramos compadres. Eu lhe batizara um filho
e depois um neto, filho desse meu afilhado.
A vida e a obra de Santos Mendonça, que além de jornalista foi também escritor, é uin exemplo que deixa escola
em Sergipe, e o seu profissionalismo constitui-se em valíosa
contribuição à imprerisa em nosso País. O seu vigor" cívico
e de cidadão honra a nossa sociedade.
Reafirmo que fui ainigo-de Santos Mendonça, particípamos juntos de muitas e memoráveis campanhas -cívicas,
de acontecimentos importantes da vida sergipana, e nele sempre admirei o entusiasmo e a dedicação com que se empenhava
nas causas que abraçava c defendia.
Santos Mendonça, embora ultimamente abalado por pertinaz enfermidade, continuou no rádio e revelou-se também
como -jorllalista, escrevendo crónicas semanais no jornal O
Que, nas quais, com sua prodigiosa memória, coritava e-pisódios da vida sergipana, principalmente os relacionados com
a política e o dia-a-dia de nossa gente.
Faço este registro consternado, sobretudo pela perda de
um amigo a quem, estou certo, Sergipe saberá agora homenagear condignamente a sua memória.e reconhecer os seus méritos, pois foi um setgípano Que mülto serviu_ ao nosso estado
e aos seus concidadãos.
Encerrando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o
meti pronunciamento, do artigo "Santos Mendonça", do jornalista Juarez Conrado, publicado_ na A Tarde, da Bahia,
em 27 de j""ho, do artigo de autoria da jornalista Clara Angélica, publicado no jornal O Que, edíção de 29 de junho, e
da coluna de Luduvice José, do JS, edição de 30 de junhn.
Era O que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
A Tarde

Salvador, Bahia, 27-6-91
SANTOS MENDONÇA
Juarez Coilrádo
Com toda a convicção espfrita que noS agasalha o coração,
entendemos a morte como um estágio natural no processo
de evolução pelo qual todos estamos obrigados a passar, não
significand,o o desaparecimento da matéria, o fim como todos
imaginamos.
.
Assim, nãO costuf.namos noTemocionar com as notícias
que nos chegam sobre o passamento de_ parentes, amigos ou
simples conhecidos.
Ontem, entretanto, ao tomar conhecimento do súbito
falecimento de Santos Mendonça, a quem, em vida, tanto
admirava pOT sua capacidade incrível de comunicar-se, não
podemos negar que sentimos um tremendo abàlo.
SantoS Mendonça morreu?
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É verdade que já ci sabíamos doente, muito difererite
daquele homem realmente simpático, vestido num impecável
terno de diagonal branco, que conhecemos nos idos de 1956,
quando aqui estivemos, pela primeira vez, como integrante
da delegação do Esporte Clube Vitória, -da Bahia. Santos
Mendonça descia as escadarias da antiga Rádio Liberdade
e, ao seu redor, uma legião de fãs, todos procurando tocar-lhe,
abraçá-lo, dizer-lhe ou ouvir dele uma palavra, tal era sua
imensa popularidade.
Passaram-se os anos e por uma dessas ironias do destino,
o radialista que tanto admirávamos, ao assistir a apieseri.ta~ção
do seu "calendário", tornou-se nosso companheiro, quando
de rápida passagem pela TV Educativa, onde, na condição
de superintendente, permanecemos algum tempo.
Poucos meses, é verdade.
O suficiente, entretaiitO, para -crescer toda a· admiração,
não mais pelo excelente animador de auditório, porém pelo
homem de caráter firme, de alta formação moral, de grande
sentido de companheirismo, qualidades que o tornaram um
dos mais queridos_ colegas de trabalho.
Todos estimavam Santos- Mendonça.
Santos Mendonça, o político; Santos Mendonça, o radia~
lista; Santos Mendonça, o contista, autor do livro "Zig~Zag";
Santos Mendonça, enfim, o homem que viveu ·servfõ-do, por~
que servir era o seu princípio de vida.
Homem de profundas convicções religiOsà:s, estarrlos- cer~
tos de que, ao transpor os umbrais da eternidade, Santos
Mendonça, com o talento que Deus lhe deu, estará, quem
sabe, como nos áureos dias de sua carreira, levando a alegria
e a satisfaÇão de um reencontro com outros tantos compa~
nheiros que já se foram e que lá, conhecendo as belezas do
infinito, compreendam o verdadeiro sentidO da vida, enten~
dendo que, morrendo, renascem para a vida eterna.
Santos Mendonça, companheiro velho, descansa em paz,
pois você bem o merece.
Depois de ser velado na sede da TV Educativa, da qual
era funcionário, o CorpO de Santos Mendonça foi conduzido,
âs 9 horas de ontem, para a Assembléía: Legislativa, Oigão
que chegou a presidir, como deputado, ali ·sendo saudado
por Djenal Tavares; o mãis- ã:iltigo dos parlamentares com
assento naquela Casa.
-Seu sepultamento ocorreu às 10 horas, no- Cemitéri6 Santa Izabel.

as lãgrym.as~ lhe caíam fácil e todos aqueles que conviVeram
com ele piofissiOnalmente ou como amigo, têm "uma ~u o~tra
história p-ara contar que culminam o choro seJ:Itido d~_~antos
Mendonça.
Um grande
ímprovisador
Em 1947, durante seus primeii-Os ano-s de rádio, Santos
M~ndonça fazia o programa "Atrações Matinais", na antiga
Difusora. O auditório do Palácio Serigy lotava, Aracaju vibrava com as-_atrações e~ principalmente, com o apresentador
do programa. A Pínduca Rádio Orquestra fazia som ao vivoe a vida fluía gostosa, nos bons tempos do rádio. Num dos
pn?gramas, segundo conta José Augusto Leite, técnico emrágio. rpuitç amigo de Mençionça, formoso _no terno de linho
branco manteiga, ele dirigiu-se-ao auditório para fazer um
comercial da Goiabada Tigre. Foi rasgando o verbo e na hora
"H", a língua enrolou e saiu um sonoro Goaibada Trigue.
o_ auditório caiu em cima. o grande galã do rádio sergipano
nao perdeu a pose e disse: "Erre na pronúncia e acerte na
goiabada: Tigre_ou Trigue, a melhor goiabada do Nordeste".
Os aplausos quase derrubam o auditório.

A unanimidade
do calendário
Mas foi em 1953 que Santos Mendonça começaria aquele
que Viria ·a -ser" o maior prograina do rádio sergip-a:no desde
sempre. O Calendário. A Rádio Liberdade havia sido fundada
em 1952 e o Calendário começou logo depois, com aquela
música inconfundível que passaria a ser uma velha conhecida
de todas ·os lares espalhados por Sergipe, 1:ITemeâiavelmente
ligados na Liberdade às 8 horas da noite, logo depois da
Voz do Brasil, o Honky Tonk Midlight.
Por volta de 1957, Santos Mendonça deixou Sergipe boquiaberto com seu faro de repórter. Era assassinado brutalmente o médico Carlos Firpo, numa trágica madrugada, enquanto dormia, na sua residência à Rua de Calhpos. Um
crime coberto de mistérios nunca solucionados até hoje. Mas
Mendonça atraía a notícia e fez um ·anúnciO no programa
que muita gente considerou que havia ido longe demais. Disse
que sabia_onde _estava o criminoSo e conVidou ã polícia para
ír até _o local com ele. Foram. Direto para o cemitério. E
lá chegando, o· repórter apontou e disse: "Cavem ali". Foi
O Que
encontrado o corpo de Timóteo, de quem se disse ter sido
Aracajú, 29-6 a: 5-Hl o matador de Dr. Carlos Firpo, com evidentes sinais de tortura
-unhas extraídas a alicate e queimaduras por todo o corpo.
SANTOS MENDONÇA
O Calendário ficou no ar pela Liberdade até 1960 e foi
CALA-SE UMA DAS MAIS
durante est~ período que viria a alcançar a unanímidade abs_o_~
FAMOSAS VOZES DO RÁDIO SERGIPANO
Por Clara Ang{lica luta de audiência, com o caso do assassinato do menino Carlos
Quando o rapaz elegante e de voz bonita falou pela pri~ Wemek, pelo sapateiro La Coilga.
Santos Mendonça pulava por cima de qualquer obstáculo
meira vez em uma emissora de rádio, ninguéiÍl'mais duvidava
de que ele tinha nascido para aquilo. Era um dom. Daqueles e como nenhum repórter da história do rádio sergipimo, conci~ ·
que vêm do berço, dado por Deus e ninguém tira. Se o rádio liava duas coisas importantes: o dom de atrair a notícia e
fosse televisão, ele teria Sido um sucesso também. Bonltão, a teimOsia de chegar até ela -passando por cima de qualquer
com um terno claro bem talhado, José dos Sailtos_M_endonça coisa:_ foi assim no caso Carlos Werneck. QUando primeiro
chamava atenção tarribém pela aparência, o _que lhe ajudaria noticiou o -desaparecimento da criança, Mendonça desconfiou
a levar centenas de pessoas à histeria coletiva dos programas que teria sido um rapto e que as possibilidades de que o
menino estivesse no navio que havia acabado de sair de Sergipe
de auditório.
Difícil encontrar radialista tão completo. Além do vozei- eram grandes. Não vacilou. Comunicou-se atravéS do seu i'á~
rão de dicção intuitivamente perfeita, Santos Mendonça era . dioamador com as autoridades da Bahia e conseguiu interdono de um carisma tão absoluto que era capaz de convencer ceptar o navio. O ousado radialista de Aracaju fechou a barra
o estado: inteiro com se_us_argument.os e apelos. Ef!Iotivo, da Bahia.
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Mas não foi no navio que Carlos Wemeck foi encontrado.
Um emocionado Mendonça soluçou a notícia do menino. morto embaixo de um monte de_ areia a ~poucos metros da casa
onde morava. O repórter caiu em canipo e pouCO tempo depois, não havia rádio em todo o Estado de Sergipe que não
estivesse sintoniiãdo no Calendárip, acompanhando o caso
Carlos Wemeck. A maior audiência conquistada na história
de Sergipe é difícil de ser superada. Foi o Calendário que
descobriu o envolvimento do sapateiro La Conga e de sua
mulher Edite no crime do pequenino Carlos Wemeck.
Foi ouvindo o Calendário e a voz do inflamado :repórter
que a polícia desvendou o crime. No programa, Edite, gaga,
antes de contar para a polícia, contou para Sergip-e éhmo
atraiu o menino para a casa e trancou-o no quarto: La Conga
também falou e Aracaju parou para ouvir. O érinie abalou
o conjunto da sociedade e Santos _Mendon_ça solidificou a
carreira de repórter sério e erivolvido com os problemas da
cidade e do estado.
·
Um coração
grande
Santos Mendonça tinha u'm coração grande e sempre se
condoeu com a velhice abandonada. Durante anos prestou
muitos serviços ã.o Asilo Rio Branco, nunca esquecendo de
fazer as festinhas. O __S_ã_Q João, o Natal, com exibiçõeS de
artistas locais, quadrilhas improvisadas, comida e muita alegria. Todo mundo colabQrava, ele conseguia os ônibus e lá
se ia a caravana, para o Asilo Rio Branco, levar alegria para
os velhinhos. Naquele tempo, ir ao asilo era uma viagein.
Por esses s~rviços, Santos Mendonça recebeu um voto çle
louvor da Loja Maçónica CótingUiba, em Aracaju.
Coração grande e atento. As hist6ri3s são rouit~S:- Mas
ele particulamente gostava de contar _a dos xiáufragos que
foram salvos por Zé e Rita- Peixe, do navio que vinha de
Natal e que ele ajudou, mobilizando os carros da cid3:de para
iluminarem a barra com seus faróis.

O bom humor
As vezes, ele brincava com sua capacidade de cOmando.
Em 7 de setembro de 60, vinha pela rua Laranjeiras e cfriãndo
chegou na esquina com Itabaianinha, viu que o camínho estava
interceptado. A políciz. 6 u.ardava o espaço para o desfile. Mendonça não vacilou. Pegou o-microfone, saiu do carro e começou a transmitir, elogiando inclusive a competência da policia.
Logo solicitou aos guardas que ãbrissem ca.ID.inho para passar
com o carro de reportagem, o que conseguiu de imediato,
despedindo-se com um daqueles sorrisos largos e aceno amigo.
Não precisa acrc::scentar que o microfone não estava ligado
a nada.
O político
Em 1960, o calendário foi para a Rádio Cultura e ali
continuou sucesso até 1969.
_
De estranhar seria que um comunicador tão carismático
e com tanta popularidade não fizesse carreira política. O caso
Cai-los Firpo rendeu-lhe muitos votos para a Câinarã. de Verea~
dores e depois do caso La Conga, em 62, Mendonça foi eleito
deputado estadual. Chegou a Presidente da Assembléia e foi
um deputado competente e cumpridor de seus deveres. Em
1969, com o Al-5, veio a sua cassação pouco·antes do Natal,
um presente de grego que, além de injusto, ·serviria pa-rã- atrapalhar uma vida até então recoberta de talento e esforço próprio.
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Nosso ·companheiro
Santos Mendonça morreu. Nosso querido companheiro
de_O Que não niais nos contará sua!dntermináveis histórias.
Nas_ceu em 24 de novembro de 1919 e morreu sob os olhos
bondosos de S. João, em 25 de junho de 1991. Até os números
resolveram coincidir para Santos Mendonça. Toda semana,
infalivelmente, ele aprontava suas anedotas. Sabíamos tanto
da sua pontualidade, que se precisássemos de adiantar o trabalho_ por um dia, íamos para o telefone -ele sempre podia!
Santos Mendonça foi uma dessas pessoas sempre prontas a
CQoperar, mesmo que o mundo nem sempre parecesse disposto
a cooperar com ele.
Apesar do trajeto bonito e iluminado de sua vida de
comunicador talentoso e carismático, Santos Mendonça foi
um homem injustiçado. Pela política e pelos homens também.
E não adianta agora, que ele se foi, tentar mudar as coisas,
pintar o cenário -de azul nos pontos onde ele foi cinza. Mendonça morreu pobre, sim, mas a riqueza de seu talento foi
escola para muitos. A beleza de seu trabalho permanece na
memória dos que sempre irão lembrar, e sua "influência atravessará os tempos e continuará história.
Santos Mendonça pode até ter ido. Para outra dimensão
de vida, aonde a luz forte de sua energia criativa contínuará
existindo e gerando novas formas de energia que atravessarão
as dimensões. E as pessoas que de verdade o admiraram e
valorizaram, estas, nunca irão esquecer. Santos Mendonça
era uma dessas pessoas que conseguiam chegar dentro da
gente para nunca mais sair.

JS
~a~ju,

del991

domingo e segundaMfeira, 30 de junho e
·

1~

de julho

Luduvice José
CURIOSO NÃO AMIGO MENDONÇA?
Curiosíssimo, certamente responderia Santos Mendonça
da mesma fo"ªa que o fazia no_ seu "Calend~rio", uma_ vez
que aquela situação que lhe ocorria, se contrapunha à realidade do que acontecia. Falamos aqui, já com saudades, do
momento e de tudo que ocorreu após o desenlace do amigo,
no dia 26 passado.
Certamente nossos leitores estão a divagar para saber
onde queremos chegar_ E é muito simples o que registramos
acima, partindo-se da premissa de que todas as pessoas tem
um espírito que lhes mantém vivoS, encarnadas nesta dimensão- e que, por conseguinte, ao chegar o momento do desenlace, apenas a matéria sucumbe, como uma carta envelopada
que se deixa para trás -o envelope, aproveitando realmente
apenas o conteúdo. Assim, é como vemos o passamento do
aniigo Santos Mendonça e, no nosso pensamento, vislumbra~os a situação à ótica daquele comunicador, como secoubesse a ele colocar no seu programa Calendário, a situação
porque passou. Senão vejamos: o coração fraqueja, pois é
chegada a hora do regresso e a ansiedade da família, as preces,
o carinho nãq impedem o cumprimento da jornada. E então
Mendonça---.....: o espíritO que é o que importa -vai deixando
o corpo e vislumbra toda a cena, onde vê sua cópia: preStada
num leito, em meio à paraferoália de equipamentos hospitalares e a médicos e enfermeiros. Pode parecer à primeira
vista um sonho, que toma dimensões reais quando assiste
.a. retirada dos_ aparelhos, a entrega do seu corpo à família,
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o caixão e o choro convulso dos que lhe são caros quer no para preparação da Grande Conferência sobre Meio Ambienvelório na Rádio Aperipê - onde trabalhou desde que se te e Desenvolvimento. Além de diversos miniStérios e ·se-cretasara, às homenagens na Assembléia Legislativa, culminando rias, infegra-a também o representante _4as ONG _brasileiras,
com o cortejo até o Cemitério Santa Izabel.
-- sigla esta que identifica às OrganiZaÇões Náo Gov-ériiame:O.t3is ·
Certamente que, para um hOmem vivido como Mendon- de todo o mundo, que também partiCíparáo-da EC0-92, ao
ça, um repórter perspicaz e uma pessoa que conosco conversou lado das delegações oficiais -de cada país. As ONG são respondiversas vezes sobre o espiritismo, a imortalidade da alma sáveis por everi.tos paralelos ao megaevento, os quais foimam
e as comunicações entre encarnados e desencarnados, já mos- o "Fórum das ONG". Enquanto a Cima· cuida das provitrava delineado o quadro mais real naquele dia, com a conclu- dências que dizem respeito à participação do Brasil na confesão de que, estando vivo em espírifo, o que ali se cultuava, rência ·enquanto país-membro da ONU~ a "Comissão Exeeuera ape~as seu corpo material, ponderável e efêmero, que tiVápara a Conferência de 1992", também criada pelo Presilhe semu para o cumprimento de mais uma etapa no processo dente <;:ollor através de decreto, implementa as medidas que
evolutivo. Daí, a situação lhe parecer curiosa, com as pessoas ao BráSil cabem tomar na qUalidade de país-sede do evento.
-Inúmeros encontros preparatórios estão já acontecendo
carregando o seu esquife, chorando de saudB.de, lamentando
a perda, e você Mendonça, a tudo assistindo, certamente emo- desd~_ o ano passado, de caráter regional, entre os países
cionado pelos gestos de carinho e amor de tantos que apren- que participarão da ECQ;.92, e essas conclusões Setoríais se"rão
deram a lhe admirar a respeitar, porém, com aquele semblante tfa:Zld3.s à cOnferência oficial, a qual caberá homologar os
alegre e interrogativo que sempre trazia quando encontrava acordos e convênios internacionais, que eStão sendo elaboos amigos, você possivelmente estaria bolando um roteiro rados nessa fase preliminar.
Oficialmente, são aguardadas representações dos 170 paípara narrar este fato, no "calendário" transcendental, carregando na sua conclusão o tradicional: curióso não, amigo ses membros da ONU e a presença de 120 chefes de Estado,
ouvinte? Curiosíssimo!!!
dentre os quais os Presidentes Miterrand, da França, e Bush,
Aos parentes e amigos do amigo Mendpnça -- Yovó dos EUA. Também oficialmente são esperados 12 mil delegacomo o chamávamos carinhosamente -, a certeza-de que, dos daqueles países, porém esse nümero póde subir a·aproxioutras tare~as lhe serão confiadas e que as nossas preces, - madamente 20 mil estrangeiros, porque, além de chefes de
a nossa amizade, as nossas vibrações positivas, lhe serão de Estado, monarcas e líderes políticos, são aguardados cientisgrande valia na sua integração à nova etapa- que se lhe apre- tas, ambientalistas e adeptos internacionalmente conhecidos
senta.
da defesa do ecossistema, dentre estes, artistas famosos. Além
desse contingente, de 500 a 600 ONG de todo o mundo,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide's)- Tem a palaestarão representadas no evento oficial, e elas abraflgem uma·
vra o nobre Sen_ador Ney Maranhão.
pluridade de organizações de defesa dos direítos -hUmanos,
que vão desde as que se dedicam estritamente à- preservação
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o GO- da natureza às que têm fi:Oalidade filantrópica, organizações
verno brasileiro ofereceu, e a ONU aceitou a sua oferta, se- estUdantis, associações que cuidam dos direitos da mulher,
diar, na cidade do Rio de Janeiro, a II Conferência das Nações dos índios e outras.
É propósito da EC0'92, Sr' Senadora e Srs. Senadores,
Unidas sobre Meio Ambiente e D~s_envolvimento, cuja sigla
é UNCED-92 (United Nations Conference.on Enviromment dar uina resposta adequada aos d~s_afios ambientais com que
and Development) ou simplesmente EC0-92. A organização o mundo moderno se_ defronta, o que requer um nível de
do evento vem acontecendo desde 1989, e a data da sua real~a cooperaç~o entre os países, sem- precedentes na história çle
ção será junho de 1992 (de 1' a 12), coincidindo com o 20' todos eles. Programa-se deter a -deterioração do meio ambienaniversário da "Conferência _de Estocolmo" _de 1972, que foi te, bem como recuperar e reabilitar os recursos naturais mal
a primeira da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; utilizados até então. As reuniões prévias, que estão antececoincidirá, ígllalmente, com o Dia Mundial do Meio Ambiente dendo a Grande Conferência de 92, já.definiram que a completa inter-relação entre a sociedade e a natureza e o vínculo
que se comemora a 5 de junho.
Integra a ONU uma Comissão Mundial de Meio Am- indissolúvel entre meio ambiente e desenvolvimento exigem
biente e Desenvolvimento, criada em 83 e conhecida como uma reflexão consciente por parte de todos os governos, de
a Comissão Bundtland, a qual, sob o impacto da atuação modo que estejamos todos habilitados a adentrar o século
da sua presidente, Sr" Gro Harlem Bundtland, ex-primeira- XXI em condições de viabilizar um padrão de vida realmente
ministra da Noruega, apresentou um relatório em 1987, cha- saudável, para toda a humanidade indistintamente, pautado
mado "Relatório Bundtland", que também tomou o nome por uma nova política mundial- .industrial, tecnológica, enerde "Nosso Futuro Comum"; foi exatamente a tese que a Sr" gética, agrícola, social e ecológica- a ser im":(>lantada a partir
Bundtland defendeu, de não mais haver possibilidade da exis- da Conferência de 92 e ratificada por todos os pafses dela
tência de um futuro singular e individual para cada nação, participantes. Por essa razão, o documento a ser redigido
dissociado do futuro das demais nações. Reconheceu ela, pelo pelas múltiplas comissões da ONU, que formam o megaecontrário, ser imprescindível razão de auto-sobrevivência, pa- veilto, chamar-se-á "Agenda 21", que sugere, através de seu
ra cada país, a solidariedade de um para com os demais e próprio nome, a clara referência às normas de sobrevivência
vice-versa·, a nível de uma política de âeseriVolvimentó- de que devem reger o planeta no século XXI.
. A EC0-92 propõe deliberar sobre questões ambientais
cada qual. É interessante observar que a "Comissão Bundtland" já esteve no Bra-sil, especificamente~étii- São Paulo e que dizem respeito a todo o universo e implicam a própri~
sobrevivência do nosso planeta, tais como proteção da camada
Brasflia, inclusive no Congresso Nacional, em 1985.
O Presidente Collor, concretizando firme disposição de de ozónio, alterações climátiCas {possível aquecimento da attrazer o evento internacional para o Brasil, estabeleceu, atra- mosfera pelo efeito estufa), conservação da diversidade biolóvés de decreto, a Cimà, que é a Comissão Interm.itiisterlal gica, saneamento básico, eliminação da pobreza nos países
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estagnação produziu efeitos mais gi"aves e cruéis. A ciise eco~
nómica da década que se intitulou "perdida", do ponto de
vista económico-social, produziu uma queda _significativa da
e degradação do meio ambiente, desmatamento e inúmeros renda per capita, na grande maioria dos países latino-ameoutros assuntos correlatas. No que respeita ao desenvolvi- ricanos; os investimentoª- em saúde, educação, habitação, samento de cada país, serão eXaminadas questões vitais como neamento básico e serviços sociais foram ridículos, em contraa díVida externa, matriz energética, corrida armamentísta e partida. A miséria, à desemprego e a inflação grassaram assustadoramente. O crescimento observado foi marcantemente
energia nuclear.
Objetivo prioritário da EC0-92 seiá, eritre outros, exami- desigual, caracterizado por um genérico aumento da p~breza
nando a situação ambiental do mundo, enfatizar as mudanças e uma hedionda concentração de renda nas mãos de muito
que ocorreram, a nível de planeta, depois da Conferência poucos. Dados da própria ONU denunciam que 45 milhões
de Estocolmo de 72, a primeira sObre Meio Ambiente e Desen- de brasileiros vivem hoje na ma:is absoluta miséria, e o Brasil
volvimento. Nos anos 70, o desenvolvimento foi considerado é UIOa das nações que pior distribuem sua renda interna. Já
a causa principal da degradação ambiental. A Conferência há 20 anos o Brasil, dentro do grupo dos países ainda em
de 72 concluiu que o progresso era fator de poluiçáo- e que desenvolvimento, mantém o índice de maior desigualdade na
o mal, conseqüentemente, estal:1a no desenvolvimento. Com di§tribuição de renda, e ela é a terceira mais injusta do mundo,
efeito, a maior parte das civilizações antigas destruiu suas assim considerada pelos técnicos do Banco Mundial. A obsesflorestas primitivas, no decurso do seu desenvolvimento eco- siva política ~e combate à inf1ação tornou-se um mito na décanómicO. A Inglaterra, por exemplo, transformou, no final da de 80, deixando à margem a política social, que deveria
do século passado, quase a metade de suas floretas em cinzas, ter sido contemplada com prioridade.
razão pela qual até hoje sofre os efeitos da chuva ácida. Então,
O Presidente Collor já publicamente enfatizou que "a
por força desse antigo raciocínio, tentou-se, à época, barrar solução para os problemas de ordem ambiental deve ser encono crescimento industrial, com o propósito de conter a poluição. trada na erradicação da situação crónica de pobreza, miséria,
A tese a ser defendida no Rio de Janeiro, em 92, é precisa- fome e desemprego" e que "não podemos adiar a urgente
mente oposta à anterior de 72, e ela estatui que desenvol- tarefa de harmonizar o respeito e a preservação da natureza
vimento económico, hoje, agora e futuramente, é compatível com a dinâmica de um desenvolvimento racional". Para tal
com preservação ambiental. E absolutamente factível o equilí- propósito, impõe-se adotar modelos diferentes_ e inovadores
brio homem!ambiente e inteiramente falso o_ conflito desenvol- de desenvolvimento, que distribuam Os benefícios do crescivimento/poluição; nesse sentido, quanto mais moderno o par- mento económico de modo mais justo e equitativo, que efetique industrial de um país, menos ónus e danos ele provoca vamente melhorem a qualidade de vida de todos e evitem
a deterioração ambiental. O inadeguado processo de desen.·no meio ambiente.
0 Relatório B.undtland, também conhecido como Rela- volvimento brasileiro dos últimos anos teve o efeito de evidentóriõ l"'Nosso FuturQ Cõiiiuin", de 1987, a que já nos t:eferimos, ciar nossa pobreza e nossa poluição ambiental, denunciando
inovou e criou um novo conceíto, no que tange à-preservação que os problemas ecológicos espelham sempre a realidade
ambiental, o qual se convencionou chamar ''desenvolvimento económico-social de um país, o seu modelo de desenvolvi-_
sustentado", e pelo qual proteção ao meio ambiente e desen- mente, o qual, entre nós, se não se modernizar, continuará
volvimento económico interagem e se complementam como· provocando a expansão dos miseráveis, comprometendo ainda
uma unidade, não contituindo, em hipótese alguma, uma dico- mais o nosso futuro. Portanto, é oportuno ressaltar e ratificar,
tomia. Não se limita (ri_ã_iS o progresso, de acordo com o novo problemas ambientais extrapolam a abrangência do meio amconceito, em nome da proteção à natureza. A indústria é biente considerado estritamente natural e integram o que poo próprio agente do desenvl?lvimento sustentado, e quanto demos també_m cllama;r de meio ambiente social. Tal é também
mais moderna, menos ela polui, porque, quando produz, toma o entendimento do Governo Collor, que tem como meta de
o cuidado de investir na preservaçãO e até_ na melhoria do prioridade um moderno modelo de política desenvolvimenmeio ambiente. Ao tomar _viável o crescimento eçonómico, tista, dentro da qual a ecologia tem papel de realce consena indústria moderna participa com recUrsós téCnicos e econó- tâneo com a exigência dos novos tempos.
micos para solucionar a questão ambiental. O Brasil já possui,
Para se alcançar a meta do desenvolvimento sustentável
Sr. Presidente, Sr' Senadora e Srs. Senadores, um eloqüente preconizado pela ONU, Sr~ e SrS-. _Senadores, o problema
exemplo de indústria qUe implementa entre nós o desenvol- da pobreza terá de ser enfrentado aberta e retilineamente
vimento Sustentado: é a Aracruz Celulose, lo~lizada no muni- por todos~ Cabe a cada país adotar sua própria estratégia,
cípio do mesmo nome, no Espírito Santo. Esta empresa, que embasada nas suas particularidades institucionais, económicas
ocupa área de 200 mil hectares, firmou convênio com a USP, e sociais, que levarão à assunção de uma adequada política
nO sentido de manter o controle ambiental da região onde económica, que erradique o empobrecimento da população
está localizada e gasta, anualmente, US$4 milhões em pesqui- e a degradação ambiental. É meta colimada pela Conferência
Mundial estabelecer essa e_stratégia par~ erradicação da misésas florestais e industriais. _
É ainda de responsabilidade do Relatório Bundtland a ria absoluta no planeta.
constatação de que a pobreza e o subdesenvolvimento são
No Brasil, existe um alto índice de população migrante
poluentes: "a miséria absoluta é inconfpatível com qualquer que vem ocupando espaços ao longo das grandes rodovias
tipo de preservação ambiental". Produzir progresso e riqueza próximas às florestas, cerrados e sertões, regiões es_sas _que
não polui o meio ambiente. Fome, atraso tecnológico, analfa- têm tido sua produção agrícola incentivada, mas que não disbetismo, doença e miséria o faiem de forma muito inais con- põem de qualquer infra-estrutura para acomodar tal crescitundente e ostensiva. _
mento demográfico. Além desse aspecto, outro vem à tona
S.e, nos anos 70, nobres Pares, o desenvolvimento foi" e evidenCi-a a tendência para a metropolização da pobreza
tachado de fator de _degradação ambiental, nos anos 80 a entre nós. Até a década de 70, a pobreza se concentrava
em desenvolvimento, transferência de tecnologias ambientais
saudáveis para os países em desenvolvimento. revisãO e redirecionamento das relações internacionais que geram pobreza
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elétrica, filtro, fogão e geladeira. O número de imóveis iústicos
caiu, e aumentou o índice de aparta,mentos-habitados.- A família br~sileira tomou-se menor em relação aos anos anteriores,
a taxa de analfabetos caiu, e_ o níVei de instrução_ aumeritou.
Ocorre, não obstante, que essa melhoria de saneamento básico
milhão de pobres; em seguida vem São Paulo: 943 mil m_iseránOS anos 80_ foi absolutamente-tímida e insignificante, P6ís
veis. Num país de 144 milhões de habitantes, somos 45 milhões
o crescimento constatado foi insuficiente para atender às reais
de pobres, o que quer dizer que, em cada dez brasileiros, necessidades da população brasileira. Essa é uma conclusão
dos especialistas, fruto de uma análise de conjunto, conside~
três são considerados pobres.
A população pobre brasileira_, quer nas grandes metró- rados e somados outros fatores integrantes. De_1980 a 1989,
a população urbana brasileira aumentou 25%_~ Em 1989,
poles, quer em outras regiões, tem sido vítima da falta de
saneamento básico, fator vital que, associado e somado a . 74,3% da população passou a viver em cidades, contra 71,2%
eficazes ações de saúde, educação e habitação, possíbilítaria em-1981, o que signifiCa que diminuiu a parcela dos trabalhaconcretizar a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. dores agrícolas: 23,1% em 1989, contra 29,3% em 1981. Em
Somos 75,3% urbanos e 24,7% rurais. À margem dos bene- contrapartida, o abastecimento d'água cresceu s6 21%, e o
fícios da vida urbana, as comunidades de baixa renda fizeram proporção ao aumento da população urbana.
Issõ significa, cl3.ramente, que os investinieritOs em sanea-~
uso desordenado do espaço das cidades, nas regiões periféricaS
e de favelas, sem que nenhuma política urbana as coordenasse, mento básiCo permaneceram inSuficientes para atender, de
sem que nenhum programa sanitário preventivo fosse estabe- forma conveniente, às necessidades da população mais pobre,
lecido. E hoje, por falta de uma política de saneamento básico, potque·o fluxo migratório tem-se mantido constante e cresao longo desses anos em que se descuidou de se administrar cente. O Governo Collor, não obstante, através do seu Minisa saúde, o Governo está tendo que adminis_tiar a dóeriça. tério da Ação Social, es_tá atento ao desempenho de seu papel,
Endemias, típicas da falta de saneamento básico, nos vêm
no novo contexto que se delineia económico-social-ecológico.
assolando desde há muito. Convivemos com-a desnutrição, Josué Setta, Secretário Executivo do Ministéiio, em artigo
elevada taxa de mortalidade infantil, a malária, esquistos- denominado "A verdadeira dimensão do _me_io ambiente",
somose, doença de Chagas, dengue. A cólera é a nova ameaça posiciOna que "o Ministério da Ação Social tem trabalhado
que nos ronda, e o que nos torna extremamente vulneráveis no sel)tidÇ> de fazer valer o seu potencial, enquanto agente
ao vibrião colérico é-precisamente o nosso. deficiente sanea- itidutor de mud~nças. Entre suas competências est~o dois dos
mento básico. Dos 4.425 municípibs brasileirOs, 2.093 não principais vetares nó tratamentO da questão urbana- habitatêm rede de esgotos, o. que implica uma fatal contaminação ção e saneamento -, de estreita relação_ com a qualidade
da água e alimentos. Na região Norte, por onde a cólera do ambiente ocupado pelo homem. ( ... ) Da mesma forma,
está adentrando, é maior a carência de saneamento básico: a área de promoção social do ministério tem o seu trahalho
dos seus 298 municípioS, apenas 24 têm rede de esgotos. São ligado à variável ambiental, pois atua junto aos segmentos
34 municípios sem água encanada, rede de esgoto, linipeza sociais de baixíssima renda e que, na maior parte das vezes,
pública e coleta de lixo. Existe saneamento -~dequado, com ocupam as áreas degradadas-de nossas cidades. Por essas raesgoto sanitário, em 46,5% do total das cidades brasileiras, zões, vimos desenvolvendo ações integradas com órgãOs fedeevidentemente no Sul do País, totalizando 2.056 cidades. O rais encarregados de formular _e implementar a política amsaneamento é inadequado em 2.369 cidades, perfazendo o biental, o que já significa uma evolução nos padrões de relacionamento__ da administraçã9 pública brasileira _predominantes
total de 53,5%.
Esse quadro de doença e falta de saneamento básico tem até então".
Sr. Presidente, S~ e SrS. Senadores, outro aspecto a ser
comprometido a preservação de nosso meio ambiente, poluindo nossos rios, florestas, praias e matas ciliares-. No final de_ enfocado pela EC0-92, suscitado pelas ONG, será o reconhe19g0, o IBGE divulgou os dados das conclusões da sua Pes- cimep.to de que o dese[].volvimento sustentável_ a ser implequisa Nacional por Amostra de Domicflios (PNAD), que con- mentado na América Latina dependerá de uma revisão do
sitiu num levantamento da década de 80, em todos os estados relacionamento desta com os países já desenvolvidos e indusbrasileiros, sob vários aspectos: demográfico, educacional, ha- trializados. É chegada a hora de os países do Primeiro Mundo
bitacional, social e económico. Os itens que o IBGE coletou redirecíoilarem sua política comercial, a política da dívida
quanto ao saneamento básico (rede d'água, iluminação elétri- externa, de desarmamento mundial e a de transferência de
ca e coleta de lixo) denunciam que os piores índices estão tecnologia, de cooperação técnica e científica aos países do
no Nordeste: 51,39% das moradias dispõem de rede d.'águ~ Terceiro Mundo. Essa interdependência entre países desen68,7% de iluminação elétrica e 38,8% de coleta de lixo. J:; volvidos e subdesenvolvidos não tem sido pautada por conceioutra a situação no Sudeste: 85,9% de moradias contam Com tos éticos, sendo certo que os países já desenvolvidos têm,
rede d'água, 95,2% com luz elétrica e 77,3% com-roleta de na sua ânsia jiilperialista, instalado projetes nos menos desenlixo. A média nacional configura os seguintes índices: 72,7% volvidos,_projetos esses que têm comprometido e prejudiCado
de domiCI1ios com redes d'água, 86,9% -com energia elétrica a sua preservação ambieJ?.tal, com o cumplicidade, muitas vee 62,9% com coleta de lixo. A PNAD apurou que apesar zes, do Banco Mundial, que já fina:õ.Cióti. inúmeros projetas
de a ''década perdida" ter sido marcada por alto índice inflacio- lesivos ao património natural dos países ainda em desenvolnário e estagnação económica, ela esboçou uma melhoria no _ vimento. O atual Governo brasileiro mantém firme decisão
que diz respeito ao saneamento básico: 62,9% das moradias de preservar seu ineiO- ambiente, e assim defenderá sua posipassaram a receber coleta de lixo em 1989"~ coritra 49,9% ção, na EC0-92~ no Sentido de não mais admitir qualquer
delas em 1981; 60,1% dos domicílios beneficiados com rede ingerência indevida que afronte o património ecológico pátrio.
de abastecimento de água subiram, em 1989, para 72,7%. O Brasil, mercê de uma cristalina consciência ecológica, disAumentou também o número de residências com iluminação põe, no bojo da Constituição de 1988, de Capítulo sobre o
na zona rural. Hoje, este quadro se ieverteu._Dos 45_milhões
de brasileiros em estado de pobreza absoluta - com rendimentos de até um quarto do salário mínimo - me·tade vive
nos grandes centros urbanos do País. O Graride Rio abriga
a maior concentração urbana da população miserável: 1,3
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Meio Ambiente considerado um dos mais avançados de toda
O Governo Fernando Collor está âtento às manobras
a legislação mundial a respeito. Seu arC-225 preceitUa que espúrias qUe voltaram a se insinuar e têm por fim subtrair
'"todos tém direito ao meio imbiente ecologicamente equili- a Amazónia da soberania nacional. O Governo, s_ensível à
brado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia quali- causa ecológica, jamais permitirá, não obstante, que se transda"de de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade forme "a árvore em vaca sagrada", no sentido de que jamais
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras abrirá mão de nosso desenvolvimento como Nação, para pergerações". É esta uma norma perfeitamente compatíVel com mitir a tomada de espaço físico do território nacional, a qual
o desempenho brasileiro no setor ambiental, pois nosso País se respalda em propósitos escusos e desprezíveis. O Exército
responde por mais de 50% da biodiversidade existente rio
brasileiro, através do seu Comandante militar na Amazônia,
mundo e por um terço da água doce do planeta, em flagrante General Antenor de Santa Cruz, veio a público, nesses últimos
contraste com nossa baixa performance sódo-ecoiiómica. So- . dias, faÚr advertências nesse sentido, tendo ainda recebido _
mos ricos em natureza, pobres ainda em desenvolvimento
15 parlamentares federais, que para lá foram deslocados, para
que, com a graça de Detis, haveremos de atingif e -realizar. conhecer as peculiaridades da região e suas fronteiras. Grupos
São trinta milhões de hectares de parques e estações ecológicas internacionaiS estão investindo na Ecologia pará dissimular
no País. Mais de duas mil espécies de peixes habitam a bacia seus interesses nas maiores reservas mundiais de nióbio, (imamazónica, número superiOr aó de toda a fauna aquática do
prescindível â_indústria de foguetes_ espaciais), ouro, urânio
Atlântico Sul. Nosso Pantanal possui a maiO! concentração
(vital para as usinas nucleres) e cassiterita da Amazónia. Oito
de fauna das três Américas, somando 1.500 espécies animais.
senadores americanos, _em documento enviado ao Presidente
Aqui Vive-m cerca de 20% de todas as aves que existem no america_no, pedem que este exija do Presidente Collor prioriplaneta: 1.600 espécieS--de aves; e é o Brasil o segundo país dade para a demarcação de terras dos Iano_mami, tribo localimais rico em espécies aladas. A Floresta Amazónica- é o maior zada no Estado de Roraima. Tais senadores se alinham entre
banco genético do mundo, de uma riqueza incomensurável.
aqueles que querem internacionalizar a região amazónica,
O Brasil está tendo a vantagem de poder sopitar o pro- através- da criação da "Grande Nação Ianomami", constituída
cesso de não -preservação de seu meio ambiente, sem que pelos territórios do Brasil e da Venezuela, sob tutela da ONU.
lhe tenham restado seqüelas fatais pelo desrespeito ã natureza. São adeptos da neófita "soberania restrita", pela qual os paíFelizmente, toda a ação nefasta e destruidora das suas riquezas. ses, especialmente os do Terceiro Mundo, não têm poder
naturais está -~iiD.da em nível de recuperação e de reversão, total sobre seus territórios. Foi tal conceito, fruto_ de nefasto
e é o que pretende o Governo Collor. As sucessivas derrubadas modismo, que fundamentou e justificou a Guerra no Golfo
da Mata Atlântica quase dizimaram seu banco genético e quase PérsiCo. Também as agressões ecológicas já sofridas na região
extinguiram sua fauna. Em 1989, previram-se só mais sete amazónica escudam o propósito ilícito da sua internacionaanos de vida para a Mata Atlântica. O_ Pantanal - incluso, lização. Até mesmo org-anizações religiosas, como· õ Conselho
pela Unesco, na rede de reservas da biosfera, e considerado Mundial das Igrejas Cristãs, que tem sede em Genebra, Suíça,
a maior área de pântano do mundo - , apresentou sinais têm-se prestado, através de seus missionários, como colaborade desequilíbrio de conservação de suas espécies. Quanto ao dores no propósito de retirada da soberania nacional sobre
efeito estufa, o Brasil contribuiu com 50,2 milhões de tonela- aquela Região. Por todas essas razões, está sendo estabelecida
das métricas de gases nocivos, dentro dos 546 milhões dessas urna estratégia diplomático-militar na área, visando a preentoneladas lançadas por todo o Hemisfério Sul, enquanto o cher inclusive os vazios demográficOs da região, que facilitam
Hemisfério Norte jogou 4.302.500 mil toneladas métricas des- a ação des~s "invasores".
ses gases.
O Brasil não admitirá, sob nenhum pretexto, nobres paMas, existem., por outro lado, dados positivos de preser- res, que .se concretize a possibilidade de a RI0_-92 vir a se
vação do verde: as queimadas e o desmatamen_to na Amazónia transformar no foro antibrasileiro a ser utilizado pel~s nações
decresceram. De julho a setembro de 1990, ho.uve 25% me~os desenvolvidas, para tentar internacionalizar a Amazónia, a
'queimadas do que no mesmo período de 1989, e Os desmata- pretexto de defendê-la e salvá-la.
O Senado Federal, cónscio da importância de seu papel
mentos caíram caíram à metade, no ano passado. Cubatão,
graças ã instalação de filtrOs pelas empresas, adquiriu uma no tocante à questão ecológica. acaba de ter instalada, exataatmosfera ambiental considerada hoje melhor do que a de mente no dia do Meio Ambiente, 5 de junho, a sua ''Comissão
alguns bairros de São PaUlo.
_
EC0-92", comissão temporária que objetiva estudar, analisar
Sr!'$ e Srs. Senadores, a Amazônia, riqueza única, -singular e acompanhar as atividades da Conferência das Nações Unidas
e sem precedentes de nossas reservas naturais, novamente para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Da mesma forma.
ameaçada nesses últimos dias, está ensejando ao _Governo o Parlamento Latino-Americano, atra_vés dos seus 23 países,
brasileiro a oportunidade de reafirmar, em alto e bom tom, já se mobilizou e, em novembro próximo, Brasília será sede
que é direito de Brasil utilizar os seus recursos de_ maneira da Conferência do Parlamento para o Meio Ambiente, que
ordenada e, sobre tudo, soberana. O Brasil rejeita veemen- terá o apoio da ONU _e_ extrairá documento a ser levado à
temente qualquer tentativa que tenha pretensão de internado~ EC0-9Z; o qual estabelecerá diretrizes políticas, tendo em
nalizar nossa Amazônia, infeliz e desastrosa proposta de restri- vista o evento e a possibilidade de viabilizar politicamente
ção da soberania brasileira que aconteceu durante a VI Reu- as medidas adotadas.
nião Ministerial para a América Latina e o Caribe, inclusa
Os acordos e convênios aprovados pelo megaevento sub~
no Programa da ONU para o Meio Ambiente - PNUMA, sidiarão as futuras legislações internas de cada país particiem 1989, nO Itamaraty. O representante do PNUMA, naquela pante. Os Parlamentos de todos os países deverão aprovar
ocasião, defendeu a transformação da dívicla_~xterna em pro- leis compatíveis com as exigências das novas realidades mungrama internacional de ecologia na Amazônia, o que pe"Tmi- diais reconhecidas no Congresso Mundial de 1992. Portanto,
tiria o trânsito de estrangeiros na região, e isso foi imediata- é imprescindível e fundamental que a discussão .do tema passe
peJo Congresso Nacional, pois a ele cabe inserir as decisões
me.nte rechaçado pelo nosso GoveJno à época
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da EC0-92 na legislação_do nosso País. Quer o Governo

especializados no extermínio de menores em todo o Pa_ís.

Collor que também a sociedade, como um todo, seja a mais
partielpativa possível, interagindo e tomando parte nas decisões do conclave, o que já estamos vendo aContecer.--

ApeS:ir da gravidade das acusações contidas no livro "A Guerra dos Meninos - Assassinatos de Menores _no Brasil", não

As conclusões da EC0-92 levarão as nações a repensar
o modelo de desenvolvimento para o século XXI, o qual,
dentro de cada país, terá obviamente um cunho nacional,
mas se revestirá de roupagem internacional, nas inter-relações
entre os diversos países, não implicando, porém, que um país
terceiro-mundista seja considerado em posição inferior ao seu
parceiro primeiro-mundista, dentro dessa relação~ O modelo
de desenvolvimento que se busca é o da harmonia planetária, .
sem distinção entre menores e maiores, mais ou menos ricos.
Sr. Presidente, sr~ Senadora, Srs. Senadores, estamos
vivendo a década da Ecologia. Nenhuma nação tem mais condição de ignorar essa realidade, em nome de sua própria sobrevivência. Daqui para frente não mais haverá" tempo para Consertar os danos e as agressões à natureza: lembre mo-nos
do ecocídio da Guerra do Golfo. Importa, para o nascente
·terceiro milênio,'agir preVentivamente no controle da deteriaração ambiental.
O Brasil, na condição de anfitrião desse eventO ·mundial
que se configura como o maior dentre todos os da contemporaneidade, além de pretender galgar o melhor nível de desenvolvimento a partir do uso regrado dos seus recursos -ri.ã.turais,
pretende, com a realização da EC0-92; naS bem colocadas
palavras do Chanceler Francisco Rezek, "não se eximir das
suas obrigações, como a de alertar aquelas nações que, por
seus processos de produção, historicamente e· aiilda no momenta atual, mais têm agredido a natureza e contribuído para
deteriorar a qualidade de vida do planeta. Temos, enfim,
de cumprir o art. 225 da Constituição, protegendo o meio
ambiente para as presentes e futuras gerações de brasileiros".
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemJ)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Mareio Lacerda.
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB -Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil
sempre deu sobejas mostras da índole humanitária ·de seu
povo. Agora mesmo vem acompanhando - dividido entre
a comiseração e a m·ais legítima indignação - o drama dos
curdos, obrigado a uma migração em massa pelas montanhas
áridas do norte do Iraque. No entanto, qu3.ndo a tragédia
é doméstica, perpetrada por um sistema social iníquo como
o nosso, a compaixão cede lugar à indiferença, a urgência
à apatia, a presença à omissão, a ética a padrões de toh:;rflncia
absolutamente desprovidos de qualquer contornQ.étic_o.
Nesse perfil se encaixa, com muita pertinência, o descaso,
a displicência e o desinteresse da sociedade brasileira em relação a uma verdadeira guerra que é travada cotidianamente
ante seus olhos, representada pela existência de um número
estimado em 11 milhões de crianças e adolescentes abando~
nados e, por terem a rua como o único palco de suas miseráveis
vidas, são conhecidos como "meninos de rua". Não é preciso
qualquer tipo de esforço para identificá-los, porque estão diariamente expostos, particularmente nas grandes cidades brasileiras, sob os viadutos, pontes, estacionamentos, semáforos
e praças públicas.
__
Além disso, não têm faltado manchetes para esse drama
e seus cruéis desdobramentos. O assunto mereceu, inclusive,
no ano passado, uma obra do jornalista político Gilberto Dimenstein, da Folha de S. Paulo, denunciando os esquadrões

se-evidenciou nenhuma manifestação maior de tomada de
posição ·contra os arbítrios, o império do medo e da violên ;ia,
que demarca a sórdida fronteira entre o mundo _que vivem
esses meninos e o universo habitado pelos demais cidadãos.
O défiCit social em relação ãs crianças e adolescentes
pobres do Brasil é, com efeito, avassalador: em 1989 morreram
quatrocentos mil crianças, entre zero e cinco anos; sete milhões
de crianças portadoras de deficiências não dispõem de nenhuma assistência; 15 milhões são subnutridas; nove milhões de
crianças em idade escolar estão fora das salas de aula; sete
milhões são obrigadas a trabalhar precocemente, para ajudar
na renda familiar; dos 58 milhões de crianças brasileiras, mais
da metade vive em família com renda per capita inferior a
35 dólares, circunstâncias que oferecem, por si só, a patética
moldura da situação do menor no País.
--Esses números, todavia- como de resto todos os outros
existentes a respeito do assunto-, apesar de constituírem-se
já em evidêricia de impresSionante deformaÇão sOcial, podem
ser maiores, visto que, no Brasil, as estatísticas ou são fact_uais,
ou são sub ou superdimencionadas, quando isso convém aos
interesses de quem as manipula. Por isso mesmo, não podem
ser tomadas como verdade acabada; na realidade, devem ser
consider3.dasmaiscomoreferenciais, indicadores da gravidade
da situação, ao lado da cobertura dada ao assunto pelos meios
de comunicação.
De qUalquer modo, esse quadro assume conteúdos mais
pungentes quando se incursiona sobre os riscos que essa marginalidade enseja, começando, evidentemente, por seu capítulo
mais dramático, que é o extenilínio de CrianÇas. Dados levantados por Dimenstein dão conta de que as mortes por causas
externas, na faixa de dez a 17 anos, saltaram de 54,3% em
1979 para 65% em 1986 e, em 1989, de cada dez mortes
violentas de menores, pelo menos três são atribuídos aos esquadrões. No cômputo geral, são três menores assassinados
diariamente, muitos. deles submetidos a requintes de crueldade.
O extermínio de crianças foi o mais simples, fácil e barato
meio encontrado de acabar com o menor pretensamente infra~
tor ou de desestimular os pequenos assaltos que promovem,
muitas vezes coin a finalidade de suprir suas próprias cãrências.
Por dinheiro ou, sim-plesmente com finalidade "socialmente
saneadora", os grupos agem com impunidade e prepotência,
às vezes até mesmo ao abrigo da profissão, como é o caso
dos policiaiS erivolvidos- que não são poucos-, oS quais
se colocam acima da lei e prevalecem-se de sua condição
para atemorizar possíveis testemunhas de seus crimes.
Mais grave ~o que todos esses crimes juntos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é a· complacência da sociedade, que
não se insurge contra tamanha hediondez, convencida de que
tais fatos acontecem â revelia de sua vontade e de sua capacidade de soluCionar o probleriüt. É certo que grande parte
dessas crianças abandonadas roubam, brigam entr§ sit são
por vezes violentas, prostituem-se, incomodam até mesmo
com sua presença. Mas que outra atitude esperar delas, que
não usufruem nada daquilo que os pais concedem prioritariamente a seus filhos, como segurança, alimento, carinho
-e amor?
---Abster-se é um modo muito cómodo de encarar a questão
e há muitos meios de encaminhá-la, se houver uma expressa
vontade da sociedade, tànto para pressionar o Governo na
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busca de soluções, como também para dar sua coritribtiição
efetiva, objetivarido resolvê-Ia. Afinal, a maternidade e a in-

.fâncíã eStão, explicítãlü.ente, há quase cinqüentaa-nos, aó abrigo das leis constituciOn-ais, para qüe admitamOs a exiSfênciâ,
de um lado, de cidadãos com seus plenos direitos e,- de ·outro,
de crianças e adolescentes desamparados e impedidos de desfrutar os mesmos direitoS que- a-cidadania lhes assegura.
Os próprios pais, impe.OiOOS de manter as suas proles,
omitem-se ou, pior,estimulam os menores para que busquem,
mediante quaisquer meios, ganhos fmanceiros- Sem__a Illenor
preocupação ética com a sua procedência. Instalados no circuito da corrupção, dos pequenos roubos, do consumo de tóxico,
essas crianças não regress~m mais ao convívio familia~::. Pa_ss_am
a viver e admirar essa unova vida" que lhe servirá de ffiodelo
pedagógico e afetivo. Com isso, crianças e adOlescentes são
vítiinas, em número crescente,- desta graVe cri5e eéoriôinica
e moral que vive nossos País. Sem alternativa, milhões de
menores, alienados dos direitos de ci.dadã;os, transformam a
rua em lar, abrigados na única perspectiva de que dispõem
para tentar sobreviver. Trata-se da desagregação familiar em
sua forma mais dramática e_ perversa.
É bem verdade que a ffiaior pârte das respOStas para
esse dilema está associada ao equaciónatnento-da crise económica que- vem assolando. impiedosamente o País pOr quase
uma década. A crise, por sua vez, está centrada no nosso_
endividamento externo, que subtraiu os recursos necessários
à manutenção do crescimento económico. Não apenas se fecharam as comportas do financiainento exte-rno como_ também, na condição de exportadores lfquidos de capital, contingência imposta ao-s devedores, assistimos à queda do nível
de emprego, ao brutal arrocho dos salários, à deteriorioração
dos-serviços públicos, como assistência médico-hospitalar e
ensino, reduzindo-nos a uma realidade tão adversa quanto
sem perspectivas.
Por isso, preócupa-ii:CiS soorem.aneira a decisão do Governo de abandonar a filosofia que vinha orientando as negociações 'em torno da dívida externa, de condicionar os ressarcimentos à nossa capacidade de pagamento do País. Se prosperarem esses entendimentos, o Brasil vai ter de desembolsar,
este ano, mais de d_ois bilhões de dólares, sem a garantia
de que o arrocho vá abrir-nos espaço para o ingresso do chamado ''dinheiro novo", o que, sem dúvida, comprometeria ainda
mais um quadro económico desalentador.
Agrava essa conjuntura o fator de termos uma escandalosa concentração de renda, onde os 10% máís ri<:oS detêm
53,2% da riqueza, enquanto os 10% mais pobres repaD-em
meros lOA%. O fatO do PIB bra_sileira Tnscrev_er--=jios entre
as dez maiores economias do mundo não muda esse quadro;
ao contrário, só faz agravá--lo, ã medida que coloca em evidência a dimensão da riqueza que somos capazes de gerar a cada
ano e a forma socialmente injusta como a distribuímos.
A retomada do crescimento económico é um imperativo
que não pode continuar sendo adiado, mas não é, por si só,
suficiente para nos colocar na direção certa. Alguns equívocos,
como o papel inflaciOnário persistente atribuído aos salários,
Precisam ser superados, sob pena de continuarmos ocupando
destado lugar no pódiun da pobreza. Não é necessário muito
empenho para chegar-se a esta conclusão: as políticas salariais
sistematicamente implementadas pelos últimos governos remetem os trabalhadores a essa absurda condição de agentes
da inflação. Isso num país onde os rendimentos de capital
se apropriam de algo em tomo de 70% do PIB, contra os
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menOs de 30% atribuídos ao trabalho, o inverso do que ocorre
nas nações desenvolvidas .
·- A obliteração com que o Presidente Collor lida com o
prOblema salarial é um claro sintoma da concepção errônea
que provê suas políticas nesse campo. O Salário continua corno
o vilão da inflação..:.- como se pode deduzir de algumas estatísticas: enquanto o !ndice Geral de Preços- IGP sornou, ano
passado, 1,778%, aBTN~ quee:rao referencial para o aumento
dos salários, perfez 966%. A despeito de uma defasagem dessa
grandeza, assistimos a cenas desconcertantes, como autoridades anunciando publicamente retaliações para empresas que
concederem aumento a seus empregados.
O tratamento -dado ao saláriO mínimo, "Cjue chegou em
feve-reiro Ultimo ao mais baixo patamar de sua história, eXemplifíca uma dessas idiossincrasias-. Insuficiente para garantir
a sobrevivênCia de uma única-peSsoa, queni diiã de-uma f3rnília, transformou-se no símbolo mais flagrante da cidadania
aviltada, no agente da desagregação familiar, no responsável
iridireto pela proliferação da miséria e pelo abandono de tantos
menores. O Governo, n"esSe particular, é cúmplice de uma
tragédia sociãl que gera saldos muito mais negativos do que
ã c-onflagração ciVil no Líbano, por exemplo.
.
Fortalecer a família, dando-lhe condições de viver com
dignidade, seria o primeiro passo para resgatar o déficit social
que o Brasil acumulou em relação às crianças abandonadas.
E precisó CCffirpreender que iSso jamais se fará sem salários
decentes, habitação, escola, ensinoprofisSiolializante, empregos. Esses são pontos que guardam estreita relação de causa
e efeito. Se não há salário conveniente, ·nãd há comida e
muito menos casa. E é então que a rua, esse amplo território
de ninguém, passa a ser o reduto dos menores que não têm
para onde ir, seja porque as famflias são tão póbres que não
têm como abrigá-los, seja porque tentaram escapar à miséria
que os cercava.
- Começa, a partíi daí, Sr. Pr~sidente e Srs. Senadores,
uma luta pela sobrevivência que explicita a injustiça da estrutu~ social vigente_ no País. Ao lado das privações materiais,
esses menores acumulam uma extraordinária carênCia ·afetiva
desenvolvem a percepção de que o mundo não é muitó
justo, ao negar-lhes tudo a que os outros, em maiOr ou menor
proporção, desfrutam. Essa desesperança, aliada à fome, abre
campo para outra desgraça, que é o recurso ã droga e ã delinqüênCia. Não é um capítulo muito pesquisado com a amplitude
requerida, porque faltam recursos e, sobretudo, interesse em
avançar em questões que passam ao largo ~~s preocupação
públicas.
A droga exerce notável poder de sedução sobre esSes
menores, funcionando como uma válvula de escape que ameniza a hostilidade do mundo. Em con_seqüênda, a cada ano
que passa, decresce a faixa etária dos usuários, estimUlados
por suas próprias motivações e pelo acesso fácil a uma série
de produtos aptos a gerar a.euforia, a ilusão, a apatia, enfim,
as chamadas "viagens". Por sua incapacidade económica', os
solventes- representados pela cola de sapateiro, o loló (nefasta mistura de éter e cloro), a acetona e a benzina e o
até aparentemente inofensivo esi:h3lte de unha, entre outros
popularizados depressores do sistema nervoso central - são
eleitos como a droga número um entre os menores abandonados, ignorantes quanto aos riscos que tais produtos podem
acarr~tar â sua integridade fíSica e mental.
É bem ver_dade que a expansão do consumo da droga
entre adolescentes não é prerrogativa dos menores abandonados, porque encontra também campo fértil entre os estudan··r
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tes, particularmente da classe média, provocando estragos
numa escala muito mais ampla do que se pode conceber.
Em pesquisa efetuada entre os anos de 1987 e 1989, em 17
cidades brasileiras, o Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina conslatou um aumento no uso de
drogas da ordem de 24%. Considerando-se a audiéncia. de
quase 34 mil jovens, o resultado deve ser interpretado como
um sinal de advertência que não podeser ignorado ou minimizado.
Foi tendo em vista indicadores como esses, e a extrema
vulnerabilidade do menor abandonado, que apresentei o Pi-ojeto de Lei do Senado n9 33, deste ano, o qual tem como
objeto a proibição de venda, doação ou cessão de colas contendo tolueno, xileno ou benzeno a menores de 18 anos, a fim
de dificultar, com a medida, a expansão do consumo. Afinal,
não está correta a relação entre a facilidade com que jovens
inexperientes adquirem essas colas euforizantes e o estrago
que seu uso provoca, ao induzir as arritmias cardíacas, a paralisia motora, a inconsciência e co-nVulsões e, em caráter crónico, até o comprometimento neurológico em caráter~lrrever
sível.
A proposta tem, simultaneamente, finalidades profiláticas e coibitivas, que poderão angariar resultados práticos
em muito pouco tempo, sem prejuízo das atividades industriais
que se utilizam desses insumos em seus produtos. É óbvio
que uma providência dessa ordem não é bastante para para
subtrair o menor abandonado ao mundo sombrio que habita.
Mas concorre para reduzir a extensão e o· gr"'u dos perigos
a que estão expostos, em igualdade de condições com jovens
e adolescentes que buscam nas drogas o alento para sinas
frustações e inadaptações, o que me afigura motivo bastante
para conclamar meus nobres colegas a dedicarem-se à sua
apreciação no menor espaço de tempo possível.
Com isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, teremos avançado um pouco que seja para preservar a vasta população
de menores abandonados, inconsciente quanto aos riscos que
a droga comp-orta, permitindo que ganhemos um pouco mais
de tempo para dedicar-nos à perseguição de esforços em favor
de sua reintegração à socied,ade, em bases compatíveis com·
os_recla_mos .da cidadap.ia. Mas, ao que tudo indica, parece
existir entre a necessidade e a decisão um espaço difícil de
transpor. É o que podemos deduzir do paradoxo representado
pela explícita prioridade atribuída à criança abandonada pelo
Projeto de Recons~ruçãQ Nacional, a ser viabilizada através
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o ·absoluto silêncio sobre
a matéria na LDO enviada dia 15 último ao Congresso Nacional.
Pelo visto, temos de nos contentar com as encenações
do tipo "Ministério Mirim" ou de programas produzidos à
últim_a hora para atender a objetivos que não os mais ~rgentes.
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A viagem feita recentemente pelo Ministro da Saúde a diversos países da Europa, enquanto o cólera começava a invadir
Q País, é mais uma derilônstração do desencontro entre a
necessidade e _a realidade. Munido de um dramáticq vídeo
que mostra toda a dramaticidade do problema, saiu em _busca
_de recursos para projetes que não_ estão integrados a um obejtivo maior de salvar os meninos de rua, mas a uma retórica
vazia e desprovida de convicção.
Como já dissemo~. e voltamos a insistir niSso, não há
projeto que reverta a situação do menor abandonado se for
dissociado de políticas públicas de valorização da família, que
incluam a saúde, a educação, oportunidades profissionais, salários condignQs_, entre outras correlatas. O fracasso das propoStas empreendidas até então, por ffiiopia de C:OncepçãO ~o"u
de deturpação na sua operacionalização, demonstram que essa
matéria não comporta mais amadorismos e experiências e
estâ passando da hora de optarmos por soluções corajosas,
Sérias, justas e, sobretudo, éticas, para não vivermos atormentados pela pergunta da poetisa goiana Cora Coralina: .. Por
que tãO cedo esse batismo impuro?"
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar os-trabalhos, desjgnando para
a sessão extraordinária dos 16 horas e _45 minutos a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

PROJETOS DE RESOLUÇÃO N' 26, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia _nos ferrn.õs do art .. 172,_I~ ·_do
Regimento Interno)
Votação, em turno Suplementar, do Projeto de Resolução n9 26, de 1991, de iniciativà da Comissão Diretora, _que
extingue cargos efetivOs, Vagos, -do Quadro de Pessoal do
Senado Federal, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n' 121, de 1991, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido ...
(Dependendo de Parecer da Comissão Diretora sobre
a Emenda de Plenário).
-l-

REQUERIMENTO N' 381-A, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 381-A,
de 1991, do Senador Ney Maranhão, solicitando, nos termos
Regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado, do Editorial
intitulado "Missão Cumprida", publicado no Correio Brazilieose, edição de 29 de junho de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,-.Está encer·
rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 44 minutos.)
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Ata da

112~

sessão, em 1~ de julho de 1991

P Sessão Legislativa Ordinária, da 49ª Legislatura
(EXTRAORDINÁRIA)
Presidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 16 HORAS E 45 MINUTOS. ACHAM-SE PRESEN· · _revela-se no sentido social, que transparece das normas regulaTES OS SRS; SENADORE&
.doras do d~reito de propriedade, de família, das su-cessões
etc.c. Encammhado ao Senado, a Comissão Especial não conAffonso Camargo ____: Alexãndre COsta~=- Alufzio Bezerra cluiu a apreciação da rriatéria -com a apresenta-ção do compe-Antônio Mariz -Áureo Mello- Beni V eras -Carlos tente parecer sobre o projeto e as- emendas - até o final
Patrocínio - César Dias - Chagas Rodrigues ....:. Coutinho da legislatura passada, o que levou ao s-eu- arquivamento, Iios
_
Jorge- Darcy Ribeiro_-:- DariO Pereira ~_Dii:ceU Carneiro termos do .art. 333 do Regimento Interno.
Para o deslinde da questão cump:Fe-nos, preliminannente,
- Divaldo Suruagy- Esperidião Amin- Epitáciõ Cafeteira
-Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves Filho - Gerson· frisar que os Regimentos estabelecem normas que devem ser
Camata - Guilherme Palmeira -HugO Napoleão -:-Hum- entendidas organicamente, porquanto a existência de determinados preceitos se explica em· função de outros. Entretanto,
berto Lucena - Irapuan Costa Júnior - João Calmon João França- João Rocha -José Paulo Biso!- José Samey nas leis interna corporis, também, se inserem normas espe- Lourival Baptista - Lucídio Portella - Magno Bacelar ciais, singulares, com campo de aplicação limitado e diferem
--Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel das disposições que têm caráter geral, em face da natureza
da matéria regulamentada ou de outros requisitos fixados nas
- Maurício Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho Nabor Júnior- Nelson Carneiro - Ney Maranhão - Ro- próprias prescrições norteadoras da espécie.
naldo Aragão- Ronan Tito -,- Valmir Campelo -Wilson ___ O Regimento do Senado qão foge à regra: no Título
VIII - "Das Proposições" estão cristalizadas as regras de
Martins.
ordem geral, entre os quais se incluem os arts. 332 e 333,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de referentes ao arquivamento de proposições; Enquanto, no
Título IX "Das Proposições Sujeitas a Disposições Gerais"
presença acusa o comparecimento ·de 45 Srs. Senadores. Ha- se.inscrevem
as normas específicas orientadoras da tramitaÇão
vendo número regirrientãl, declaro aberta a sessão.
dos projetas de código, quando elaborados por-comissão de
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
juristas, da Proposta de Emel!da à Constituição, dos projetas
Antes de passar à leitura do Expediente, a Presidência de iniciativa do Presidente da República, considerados urgendeseja decidir questão de ordem suscitada pelo nobre Senador tes, e dos projetas alusivos a Atos Internacionais.
Cid Sabóia de Carvalho. Embora S. Ex• não este já presente
Trazendo à colação~ agora, a questão de ordem suscitada
a Mesa vai ao encontro do seu ponto de vista, que é relacio- pelo nobre Representante do Estado do Ceará, referendado
nado com a Comissão do Código Civil.
pelos da Bahia, Senadores Cid Sabóia de Carvalho e Josaphat
Essa decisão tem o seguinte teor:
Marinho, observa-se que o legislador fez nítida distinção entre
Ninguém desconhece a importância de"ntífíeã da codifi- o trâmite dos projetas de código, elaborados por comissão
cação do direito de um povo, bem· como a complexidade que de juristas - como é o caso do projeto de Lei n~ 118, de
envolve a elaboração de um Código. Trata-se, na verdade, 1984, que "institJ.!i o código Civil".- e o das demais propode um trabalho sério e metódico de ajustamento de fórmulas sições, inclusive dos projetas da m.esnlã n:atureza feitos. por
concisas; de estruturação sistemática das regras disciplinadoras parlamentares, ex vi do art. 374, inciSo XVI:
da vida social de uma Nação. A obra codificada dá um conteú"Art. 374........................... ·--·········--··············
do orgânico ao direito, afirmando-lhe a existência e facilitando-lhe a aplicação prática.
XVI -as disposições deste artigo serão·aplicáveis exTeixeira de Freitas, em 1855, brindou a inteligêllcia brasiclusivamente aos projetas de código elaborados por jurisleira com a "Consolidação das Leis CiVis".- Em 1g16, surge
tas, comissão de juristas, comiSsão ou subcomissão espeo Código Civil, que até hoje se destaca não somente pelo
cialmente criada com essa finalidade, e que tenham sido
·rigor conceituai, mas também pela clareza e precisão de linguaantes amplamente divulgados;
·gem e excelente técnica jurídica. Agora, o projeto de Lei
................. ·...................................... ............... "
da Câmara n~ 118, de 1984, pretende instituir_ um novo Código,
para substituir a obra- monumental de Clóvis Bevilácqua, com
A matéria posta em discussão situa-se, portanto, no camo ftm de dotar a comunidade brasileira de uma estrutura ade- po das regras de hermenêutíca. Nesse contexto, a aplicaçãoquada à nossa realidade, sem prejuízo de valores teóricos de uma norma geral a instituto- regulamentado por preceito
·acumulados pelo Dii"eiio Contemporâneo.
-especial contempla exceções, devend(), por conseguinte, o
Na Câmara dos Deputados foram íntroduzidas inúmeras intérprete perquirir a inteligência das disposições tendo em
alterações ao projeto, que foi detidamente examinado durante vista os fins colimados. Já nos meados do século passado,
quase 10 anos. A força motriz de· todo o trabalha empreendido Teixeira de Freitas, inspirado_ nas lições de Savigny ensinava
..-.~
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que "basta a mudança da localização de um dispositiYo; no
corpo do sistema legal, para alterar-lhe a significação". Esse
ensinamento adquiriu, com o passar dos tempos, ''importância
decisiva, porque ligado à substância da lei, que é o seu significado, em razão dos seus fins". Dessa maneira, somente coin
a compreensão finalfstica da lei, ou seja, com a iilterpretaÇão
teleológica das prescrições sob exame, chega-se à conclusão
no sentido de que a norma disciplinadora do arquivamentc
de proposições não deve alcançar os projetas de código, com
tramitação prevista no art. 374 da Lei Interna e já aprovados
pela Câmara dos Deputados, máxime quando se trata de um
código Civil que é "a Constituição do homem comum, isto
é, do que há de comum entre todos os homens", como afirma
o professor Miguel Realc.
. .
.
·-·
Não há, portanto, como-confundiRlo com_~ma proposição

da rotina legislativa. Como escreveu Rui Barbosa, "não se
restringe onde a lei não restringiu;- se a distióção não estíver
na própria natureza das coisas". Há restrições que se presumem sempre, e que por isso não precisam estar explicitadas.
Além disso, parece-nos relevante lembrar como fundamentação ainda, da decisão proferida: os trabalhos das comissões foram suspensos durante o funcionamento da ConStituinte, não podendo, assim, esse período ser computado para
os efeitos do art. 333 do Regimento.
Em face do exposto, a Presidência determina que o projeto de Lei da Câmara n~ 118, de 1984, continue a -tramitar
nesta Casa de acordo com as formalidades previstas nõ- art.
374 da Lei Interna, devendo ser examinado pela comissão
já designada para a elaboração de um projeto de código,
reabrindo-se, entretanto, o prazo para oferecimenfo de emendas, em razão não somente das nova$ disposições constitucionais pertinentes à matéria, m-as também para Viabilizar
a participaÇão de tódos os senadores, especialmente dos recém-eleitos, na obra codificada.
Quanto ao requerimento n9 142/91, a Presidência o declara prejudicado, quanto aos fins objetivados, nos termos do
art. 334, a, do Regimento.
··
~a,
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me·
Expediente que será lido pelo Sr. Je Secretário.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicações:
N' 170/91 (n' 319/91, na origem}, de 28 de junho
passado, referente à aprovação das matérias constantes
das Mensagens da Presidência da República n~s 232 e
250, de 199L
.
N' 171/91 (n• 321191, na origem}, de 28 de junho
passado, referente à promulgação do Decreto Legislativo
n• 165, de 199L
··· ·
·
Restituindo autógrafos do projeto de lei sancionado:
N' 172/91 (n' 329/91, na origem), de 28 de junho
passado, referente ao projeto de Lei da Câmara n~ 48,
de 1991 (n' 477191, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a correção
monetária das demonstrações financeiras,_ para efeitos
fiscais e societários.
(Projeto que se transformou na Lei n' 8.200, de 28
de junho de 199L)

OFÍCIOS
Do SI-. Í" Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
-projetas.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 55, DE 199!
(N• 5,992/90, na Casa de origem)
(Do Tribunal Superior do Trabalho)
- Cria o Tribunal Regional do TrabaUtoda 22• Região,
O Congresso nacional decreta:
Art. 1• Fica criado o Tribunal Regional do Trabalho
da 22• Região, que terá sede em Teresina-Pl, com jurisdição
em todo o território do Estado do Piauí.
- · ArL 2• O Tribunal Regíonal do Trabalho da 22• Região
será compo<sto de oito Juízes, com vencimentos e vantagens
previstos na legislação em vigor, sendo seis Togados, de investidura vitalícia, e dois Classistas, de investidura temporária,
representantes dos empregadores e dos_ empregados.
Parágrafo únicO.- ·Haverá ·um suplente para cada Juiz
Classista.
Art: 3' Os Juízes Togados serão nomeados pelo Presidente da República, sendo:
I - quatro dentre Juízes do Trabalho Presidentes de Juntas de Conciliação e Julgamento em exerCício na atual jurisdição da 16~ Região, por antigüidade e por merecirilento,- aUei"nadamente.
II- um dentre integrantes do Ministério Público do Trabalho, com mais de dez anos de carreira;
III- um dentre advogados de notório saber .jurídico e
de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atjvjdade
profissional.
§ I' O Tribunal Regional do Trabalho da 16' Região
ao elaborar a lista tríplice, visando ao_preenchimento, por
Ine.re~imento, de vaga d~_JuizTo~ado reservada a rnagistrad()
de carreira, que será encamínhada ao Podf:r EX.e-Cu~ivá, obserVa-rã a exigência do exerc~~o da Presidência de Junta por do~s
anos e estarem os candidatoS ria primeira qui:rita parte da
lista de antigüidade. Sendo insuficiente o número de Juízes
nestas condições para elaboração de lista trlplice completa,
aos lugares remanescentes concorrerão os demais Juízes Presidente de Juntas.
§ 2• A lista sêxtupla reservada a advogado militante
será elaborada pela Seccional da OAB do Estado do PiauL
§ 3' A lista sêxtupla correspondente ao Ministério Público do Trabalho será elaborada sob a responsabilidade do
Procurador-Geral da Justiça do Trabalho a ela concorrendo
integrantes do Ministéfio Público do 'Trabalho de todo o País.
§ 4• Ao Tribunal Regional do Trabalho da 16' Região
compete a elaboração das listas trfplices correspondentes às
vagas reservadas ao Ministério Público do_ Trabalho e advogado militante.
Art. 4~ Os Juízes Classistas serão nomeados pelo_ Presidente da República, na forma prevista no art. 684 da Consolidação das Leis do Trabalho e inciso III do parágrafo único
do art. 115 da Constituição Federal, dentre nomes constantes
de listas trfplices organizadas pelas diretorias das federações
e dos sindicatos, inorganizados em federações, com base territorial no Estado do Piauí.
.
Parágrafo único. O Presidente do Tribunal Regional
do Trabalho da 16• Região, dentro de dez dias, contados da
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publicaçãO desta lei convocará, por edital, as associações sindiArt. 8<:> O novo Tribunal aprovará o respectivo Regicais mencionadas neste artigo, para que apresentem, no prazo mento Interno dentro de trinta dias contados da data de sua
de trinta dias, listas trlplices, que serão encaminhadas pelo instalação.
Tfibunal Superior do Trabalho ao Poder Executivo.
§ 1' Publicado o Regimento Interno nos trinta dias subArt. 5' Os Juízes do Trabalho Presidente de Juntas que seqüeiltes "é assegurado aos Juízes Togados dos dois Tribunais
tenham, na data da publicação dest;1 lei, jurisdição sobre o Regionais de que trata esta lei, oriundos da mesma categoria,
território da 22• Região, poderão optar por sua-permariêri.cia, pei"inutarem entre si, desde qUe Orequerimento conjunto Seja
no Quadro da 16• Região.
apresentado em ambas as Cortes dentro do prazo acima refeM
rido.
§ 19 A opção prevista neste artigo será manifestada por
escrito, dentro de trinta dias, contados da publicação desta
§ 2• A permuta só terá eficácia se homologada pelo
lei, ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16• Pleno dos dois Tribunais Regionais, devendo as Certidões
Região e terá'é:aráler irretratável. ·
·
·
das Resoluções Administrativas serem remetidas ao Tribunal
§ 2' Os Juízes do Trabalho Presidentes ·de Juntas que
Superior do Trabalho para fins de registro. Homologada a
optarem pela 16~ Região permanecerão SerVindo na região permuta esta terá caráter irretratável.
§ 3' A anfigüidade do Juiz na composição do tribunal
desmembrada, garantidos os seus diereitos à remoção e promoção, à medida que ocorrerem vagas no--Quadro da 16~ que vier a integrar, na forma prevista no § 19 dest~· artigo,
'
Regiáõ, observados os critérios legais de preenchimento. Até será definida pelo Regimento interno.
. Art. 9• Até a data de instalação do Tribunal Regional
a instalação oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 22•
Região é permitida a permuta com Juiz Presidente de Junta do Trabalho da 22' Região, fica mantida a atual competência
do Tribunal Regional do Trabalho da 16• Região.
em exercício no Estado do Maranhão.
§ 1• Instalado o Tribunal Regional do Trabalho da 22•
§ 3' Os Juízes do Trabalho Substitutos da 16• Região,
no prazo de trinta dias contados da publicação desta lei, podeM Região, o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da
16~ Região remeterMlhe-á todos os processos oriundos do terrirão optar por ingressar no Quadro de Juízes do Trabalho
tório sob jUrisdição do novo tribunal, que não tenham recebido
Substitutos da 22• Região, ocupando as vagas criadas no art.
"visto" do Relator.
13 desta lei.
§ 29 Os processos que já tenham recebido "visto" dO
§ 4<:> Na hipótese de ocorrência de vaga de Juiz Presidente de Junta, na Região desmembrada, no período comM Relator serão julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho
preendido entre a vigência desta lei e a instalação do novo da 16• Região.
§ 3' A competência para o julgamento das Ações Rescitribunal, o preenchimento será feito mediante promoção de
Juiz do Trabalho Substituto que integre os Quadros da 16• sórias pertinentes a litígios oriundos do Estado do Piauí decidiM
dos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16• Região com
e da 22~ Regiões, observada a legislação em vigor.
Art. 6' O Tribunal Regional do Trabalho da 22• Região trânsito em julgado será do Tribunal Regional do Trabalho
terá a mesma competência atribuída aos Tribunafs do TrabaM da 22' Região, salvo as de competência do Tribunal Superior
do Trabalho.
lho pela legislação em vigor.
Art. 10. As Juntas de Conciliação e Julgamento sediaArt. 79 Todos os Juízes Togados e Classistas e respecM das no Estado do Piauí ficam transferidas, com os respectivos
tivos suplentes, tomarão posse conjuntamente, independente servidores e acervo material, para o Tribunal Regional do
da data da noQl.eação, perante o Ministro Presidente do Tribu- TrabaJho da 22• Região, sem prejuízo dos direitos adquiridos
nal Superior do Trabalho em sessão preparatória de instalação e respeitadas as situações pessoais de Juízes de C3JTeira, Juízes
do novo tribunal a se realizar na sede da Corte Regional, Classistas e servidores.
·
no dia anterior à data designada para instalação oficial do
§ 1• Os cargos existentes na lotação do Tribunal RegioTribunal Regional do Trabalho da 22• Região.
·
nal do Trabalho da 16~ Região, a que se refere este artigo,
ficam transferidos para o Tribunal Regional dõ Trabalho da .
§ 19 Após a posse conjunta a que se refere o caput
deste artigo, na mesma sessão p-reparatória de instalação os 22• Região.
~ § 2<? Os Juízes de carreira, Juízes Cla_ssistas e servidores
juízes integrantes do "Tribunal Regional do Trabalho da 22•
Região elegerão, em ~scrutínio secreto, sob a presidência do traq,sferidos na forma deste artigo continuarão a perceber venM
Ministro Presidente-do Tribunal Superior do Trabalho os Juí- cimentos e vantagens pelo Tribunal Regional- do Trabalho
zes Presidente e ViceMPresidente da Corte para o primeiro -- da 16' Região, até que o orçamentO consigne, ao Tribunal
biénio, observadas as recomendações da Lei Orgânica da Ma- criado por esta lei os recursos necessários ao respectivo pagaM
gistratura Nacional ou do Estatuto da Magistratura a que menta.
se refere o art. 93 da Constituição Federal.
§ 39 A investidura no Quadro Permanente de Pessoal
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 22• Região
§ 2• Na impossibilidade de algum dos juízes tomar posse
na data prevista, terá o prazo de trinta dias, prorrogável por depende de aprovação em concurso público de provas ou
de provas e títulos, ressalvadas outras formas legais de proviM
mais trinta para fazê-lo, sob pena de perda do direito.
menta de cargos e as nomeações para cargo em comissão
§ 39 A sessão preparatória e a sessão solene de instadeclarado em lei de livre nomeaç-ão e exoneração.
lação serão realizadas com a presença dos juízes que tomarem
Art. !L Ficam criados no,Quadro de Pessoal do Tribuposse no dia designado. Ausente o Juiz Classista titular o nal Regional do Trabalho da 22• Reg~ão, oom retribuição pecurespectivo suplente assumirá o lugar.
niária prevista na legislação em vigor; seis cargos de Juiz Toga§ 4' Na sessão solene de instalação do Tribunal Regiodo e dois de Juiz Classista.
nal do Trabalho o Ministro Presidente do Tribunal Superior
Art. 12. Além dos cargos e funções transferidos ou criado Trabalho empossará os juízes eleitos Presidente e Vice-Pre- dos na forma do art. 11 desta lei fi caril criados, no Quadro
sidente da Corte.
Permanente de Pessoal da Secre~aria do Tribunal Regional
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do Trabalho da 22~ Região, Cõm vencimentos e vantagenS
fixados pela legislação em vigor, oito cargos de Juiz do trabalho
Substituto, os carogs em Comissão constantes do Ane-xo I,
os cargos efetivos constantes do Anexo II e a Tabela de Gratificação de Representação de Gabinete, integrada por funções
de Chefia e Assistência, constantes do Anexo III desta lei.
§ 1~ Os cargos e as furfções constantes, respectivamente, dos Anexos I e III desta lei serão providos após a instalação
do Tribunal Regional do Trabalho da 22• Região, com sede
em Teresina, no Estado do Piauí, nos termos da legislação
em vigor.
§ 2• Os valores das funções da Tabela de Gratificação
de Representação de Gabinete do Tribunal Regiori31 do Trab3lbo da 22• Região são idêptioos aos da mesma Tabela do
Tribunal Superior do Trabalho.
§ 3• Ato interno do Triqun31 Regional do Trabalho da
, 22• Região estabelecerá as atribuiçõ_es das funções constantes
do Anexo Ili desta lei.
Art. 13. O Tribunal Regional do Trabalho da 22• Região, dentro do prazo de noventa dias, contados da instalação,_
abrirá concurso pUblico de provas e títulos para preenchimento
das vagas de Juiz do Trabalho Substituto, depois de satisfeito
_____ _
o disposto no art. 59 desta lei.
Art. 14. Os servidores atualmente lotados nas Juntas
de Conciliação e Julgamento, com jurisdição no território·

LEI

da 22• Região da Justiça do trabalho, poderão permanecer
no Quadro de PessoaLda 16• Região, mediante opção escrita
e irretratável, manifestada ao Presidente do Tribunal respec~
tivo, dentro do prazo de trinta dias, contados da publicação
desta lei.
}\rt. 15. Compete ao Tribun31 Superior do Trabalho,
mediante Ato do Presidente, tomar todas as medidas de na~u
reza administrativa para instalação e funcionamento do Tribunal Region31 do Trabalho da 22• Região.
Art. 16. As despesas iniciais de organização, instalação
e -funcionamento do Tribunal Regional do trabalho da 22•
Região, co~erão à conta dos recursos orçam_entários já consignados ao Tribunal Superior do Trabalho, pela Lei n• 8.175,
de. 31 ,de.janeiro de 1991, Programa de Trabalho
OZ:004.001..3.5461- Instala<;.ão de Tribunais Regionaisdo Tra:
balho.
Art. 17. -Não poderão ser nomeados,_ a. qualquer título,
para funções de gabinete, cargos em comissão ou funções
gratificadas da administração do tribunal, parentes consan~
güíneos ou afins,- até o terceiro grau, de juízes em atividade
ou aposentados há menos d~ cinco anos, exceto se integrantes
do Quadro Funcional, mediante concurso público.
Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.

OE
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TRIBU!I'AL REGIONAL DO TRABALHO DA 22• REGIJ.O
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA
(ESTADO DO PIAUI)

CARGOS EM COMISSÃO

GRUPO

NÜMERO

CÓDIGO

DENOMI!l'AÇJ.O

TRT - 221 - DAS-101.6
TRT - 221 - DAS-101~6
TRT- 22• - DAS-102.5

Dit'eção e 1\"5ses-

01

oiretor-Gêral da Secretaria

soramento Supe -

Dl

sec~etát'io-Ge;~l

t'iores - código-

01

Secretário do Tribunal Pleno

TR'l'- 22LOAS-100

01

Diretor

01

Diretor da Secretaria Judic~ária

TRT - 22• - DAS-EH.S
TRT - 22• - OAS-101.5

ca

Diretot' de Serviço

TRT - 22' - DA.S-101.4

OB

.i\ssessor de Juiz - Becharel em Direito

TRT -

03

i\ssessot'

TRT -

01

aa

Í secretá~io
I
I
I

i

I

.,

I

da Presidencia

Secret~ri~ ~dmin~strativa

da Corre9edoria

TRT -

I

!

I

22' - DA.S-102.5 I
I
22• - D:A.S-102.5
221
DAS-101.5

I.

If
!

II
I

~

.....

~·

ft
A'WJ:liO

LEI MI

DE

~

XX

PB

DB

QUADRO PERMANENTE DE PE$SOAL DA SECRE"l'ARIA DO TRIBUNAL R.EGIO:SAL

DO T'RltBALHO DA 221 REGIÂO

(ESTADO

Db

PIAUI)

t1
GRUPO

Atividades de Apoio Judiciá-

CATEGORIAS FUNCIONAIS

~éc~ico

Judiciário

mlMERo

CÓDIGO

42

TRT-221-AJ-021 (NÍ-

A

vel Superior)

rio-- CÓdigo TRT-221-AJ-020

Oficia~

de

Just~ça

Avaliador

Auxiliar Judiciário

Agente de Segurança JucHc~_ária

Atendente Judici~rio

07

62

15

30

CLASSES E REFER!:HCIAS

§'o
t1

O a NS-15

o

B

6 a NS-21.

Especial

:2 a NS-25

8
z

TRT-22ili-AJ-0.27 (N:Í-

A

O a NS-15

vel Superior)

B

.6 a NS-21

Especial

:2 a Ns-·as

TRT-221-AJ-023 (N{-

A

:4 a NI-27

Vel Intermediário)

B

'8 a UI-31

Especial

;2 a NI-35

TRT-22• -AJ-024. '(Nl-

A

:4 a NI-27

vel Intermediário)

B

Especial

'B a NI-31
;2 a NI-35

TRT-22• -AJ-025 (11!-

A

:4 a NI-27_

vel Inte"t"mediári'o)

B

'8 a NI-31

Especial

2 a NI-35

m
rn.
o

z:

0
~

w
g.
E

C)ltr
<J

ilo!.

"o;·~'I'

..,

~

"'

('

~
:;!

~(l'

t1"
N

CA'.rEGORIAS

GRUPO

Outras Atividades de

NÍvel

Médico

FUNCIONAIS

CLASSES E REFERtlfCIAS

NÚMERO

CÓOIGO

02

TRT-22•-NS-901 -(N:Í-

A

NS-05 a NS-11

vel Superior}

B

NS-12 a NS-16

c

NS-17 a_ NS-21

E•

NS-22

A

NS-05 a NS_,....ll

Superinr - CÓdigo - TRT- 721
-NS-900

a

NS_-25

I
tl

Q:dontÓlogo

Conta~r

Engenheiro

Bibliotecario

01

07

01

02

TRT-220-NS-909 (N{vel Superior)

a NS-16

B

NS-12

c
E•

NS-17 a NS-21
NS-22 a NS-25

TRT-22°-NS-924 (NÍ-

A

'.•
NS-05 a NS-11

vel Superior)

B

NS-12

a NS-:l6
NS-~1

C-

NS-17 a

Ef

NS-?2 a NS-~~

TRT- 221-NS-916 (N{-

A.

NS-05 a NS-U

vel Superior)

B

NS-12 a

c

NS-17 a NS-21

TRT-22'~NS·932

vel Superior)

..

(NÍ•

NS-1~

NS-22 a NS-25

A

NS-05 a NS-ll

B

NS-12 a NS-16

c

NS-17

ti

"'

NS-22

a NS-25

o

8

i
o
~
(")
6

~

w

~

~
B

NS-21

C)tfr
~

g-

~

e:g

--

Ir

~

CATEGORIAS

GRUPO

Outras Atividades da

NÍvel

FUNCIONAIS

Auxiliar de Enfermagem

CLASSES E REFERtNCIAS

NÚMERO

CÓDIGO

03

TRT-22•-NH-1001 (NÍ

NI-17 a NI-23
NI-24 lli NI-29

vel Intermediário)

Médio - CÓdigo - TRT- 22LNf1
-1000

Telefonista

03

TRT-221-NM-1044 (Ni
vel Auxiliar)

19

Agente de Vigilância

08

TRT-

Artífice de Mecân·ica

02

a NA-11

§:
ol
ti

q

8

~

NA~04

TRT- 220-NM-1006 (·Ni

NA-03 a

vel Auxilfar)

NA-05 a NA-.ll

TRT- 22111-NM-1045 (Ni

NA-12 i! NA-\8
NA-19 a NA-42
NA-23 a NA-26

o
~·..,
õ

~

NA-07 a NA-1,2

TRT- 22'-ART-702 (Ni

vel Auxiliar e
termediário)

22•-.ART-700

NA-04

NA-11 a NA-19

vel Auxiliar)

Artesanato - CÓdigo

a NI-32

NA-12 a NA-16

'

Auxili•r Operacional de Serviços Diversos - ;(r_ea de Limpeza
e Conservação

NI-30

I

In1

NI-13 a NI-''Í
NI-17 a NI-.4

E

NI-23 a NI-27'

NI-28 a Nl-30
Artífice ~e Eletricidade e comunicações
'

02

· TR'1'-

NA-07 a NA-12

-ART-703 (NJ

vêl Auxiliar o
termediário)

ln

~

I

NI-1() a NI-16
1

~

il

"""~·
N

~

~

i

'
~

;r..,
CATEGORIAS

GRUPO

NÚMERO

FUNCIONAIS

CLASSES E REFERÊNCIAS

CÓDIGO.

.

Artífice de Carpintaria" e Harcg

02

TRT-221111-AR'l'-704 (Ni

vel Auxiliar e

naria

In-

tetinediário)

Artífice de ArteS GráfiCl~

02

TRT-221111-ÃRT-706 (Ni

vel Auxiliar e
termediário)

In-

Cont.ranestre

NI-17 a NI-22

Mestre

NI-23 _a NI-27

Especial

NI-28 a NI-30

Artífice

N!l--07 a NA-12

Artífice E.§.
pecializado-ui-13 a Nl-16
Contran<>stre

NI-17 a NI .. 22

Mest.re

NI-23 a NI-·27

Especial

NI-28 a NI..,.JO

Art!Üce

NA-07 a NA-:12

'

Artí~ice E§.

pecializado NI-13 a NI-16
Nt-17 á NI-~2
NI-23 ~ Nl-47

Contrarestre
Mestre
Especial

Nl-28 a NI-JO

c;b

ti

~'
õ
ti

o

~

~

"'o

~
~

i.s
~

fi'
....
~
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TRIBUNAL REGIONAL DO 'I'RABALIIO DA 224 REGIÃO
TABELA DE GRATlFICAÇAo DE REPRESENTAÇAo DE GABrNETE
(~STADO

DO PIAUI)

GABINETE

!'UNÇÕES

QUANTIDADE

PRESIDimCIA

ASSISTENTE SECReT~RIO

01 (UM)

CQE~E_·DE

VICE-PRESIDÊNCIA

SERVIÇO

o~

(UM)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

.02 (~OIS)

ASSISTENTE

02 (DOIS)

AGENTE ESPECIALIZADO

01 (U!I)

AUXILIAR ESPECIALIZADO

02 (DOIS)

CHE.fE DE SERVIÇO

01 (uM)

~

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 (UM)

ASSISTENTE

01 (UM)

AGENTE ESPECIALIZADO

01 (UM)

AUXILIAR ESPECIALIZAbO

01 (UM)

JUÍZES

CHEFE DE SERVIÇO

08 (O.tTO)

08 (JUÍZES}

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

08 (QITO}

ASSISTENTE

08 (ÓITO}

AGENTE ESPECIALIZADO

08 (OITO)

AUXILIAR ESPECIALIZADO

-08 (OITO)
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FUNÇÕES

GABINETE

Julho de 1991

QUANTIDADE

CHEFE DE SERVIÇO

01 (UM)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

02 (DOIS)

ASSISTENTE

02 (DOIS)

AGENTE ESPECIALIZADO

01 (UM)

AUXILIAR ESPECIALIZADO.·_-

02 (DOIS)

SECRETARIA DO TR!,

CHEFE DE SERVIÇO

01 (UM)

BUNAL PLENO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 (UM)

DIRETORIA-GERAL

A~SISTENTE

SECRETARIA DA COB_

03 (TR"-s)

CHEFE

01 (UM)

- .CHEE,'_E;: DE SERVrço

REGEDORIA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 (UM)

ASSISTENTE

01 (UM)

AUXILIAR ESPECIALIZADO

01 (UM)

DE SERVIÇO

01 (UM)

SECRETARIA AOMINiâ . .

~H~E

TRATIVA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 (UM)
01 (UM)

. ASSISTENTE CHEFE

ASSis'r.ENTE

01 (UM)

AUXILIAR ESPECIALIZADO

·al.· (UM)

SECRETARIA JUDICI!

CHEFE OE SERVIÇO

01 (UM)

RIA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

01 (UM)

ASSISTENTE

01 (UM)

AUXILIAR ESPECIALIZADO

01 (UM)

08 (OITO)

DIRETQ

RIAS DE SERVIÇOS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE CHEFE

~

08 (OITO)
24 {VINTE E t
TRO)
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AII[IO I - trSI'Ul MfiiSll COJoe I'USOAL

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

.,...,.,._-=•~z:==•"'"""""'"'=s:oc,

sl.Mioto

IEIOMlltAÇJO

t

UFER[IICU.

VALO I
UIIIThiO

I - tllliOS !I[ IIUUR[lA [SI'[CJ.I.l
1.31~.872,52

01 • Jt!Il. DO iRUUN.ll
II - CAIGOS rM COMISSlO

OZ • DIR[TOR SEUl [ St:CI!ft1RID GERAL D.l PRESICCNCI.l
Dl - stCArtlRIO DO PLENO, OIRETORES DE S!tRETUU
(OZ), ASSU"SO!f(S ~~ RPtsiDCIIC.IA (OJ),ASSESS01![S
DE JUIZ (08) t SECRtilRI!I DA CCRWitDOP.IA
O~ - DJRETORES OE SERYIÇO

OAS-06

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

lC-990.:.!.

!.389.:-:

663.180,~1

15

~-947.::

636.178,39

"
,,

S-089.1.!

. ltS-liJ
lfS-10

lfi-24
ki-2~

210
31D.B~7, 70
31C.B47,70
19~-628 ,15
19~.625' 15

kl·Z~

19~.628,15

IIS·05
NS-05
NS-05

265.296,87
265.296 •.87
265.296,87
265.296,87
265.296,87
Ió0.75D,B7
gr.lZZ,t.a •

":0-Õ;)

II:S-05
II·l?
u-o~

U-03
'U·l2
lll-07
u".o7
U-07
U-07

95.0~2,00
115-~96,25

ID3.6~J.e7
10~.6H,a7
103.6~3.87

10}.ó·lo3,87

IY- UI~~A D~ ttlYIFI~A~lD Dt Rf,;PRtS~!l~~~D DE GABI!J;H

ASSISHNH SECRtThlD
CIIHE DE SERVIÇO
lSSISTUH AO~IIi!mlTIVO
ASSIST(NH
21 - lGtNH tsPEtllLIUDO
Z! - AUilliAlt tSPEClAUZADO
29 - ASSISTE!iTt CHEH

MEISAL

TU. •• Z5 de 1bril dt 1991

~-

I[CIIALIÔPATIOCÍIID UIELO

linter SCAdi toria

J7 -

H-055.::
z.175.e::

:'2
15
lO

1Z.065.t.
Z.9l3.l:

"'!
":z

530.:;::
265.:::
1.857.:·
z6s.z:

;:}

"

• ~3'
ll

""
"
:12

"

s-.an.:-

53'0S

4sz.r:

291.;l.S05.7
923-5
Zt!7.2
207.2
207 • .2
207.2

112
109.61o6,55
9Z.61B,78
61!'.!03,97
3E.693,58
Z7.63Í3,ZO
27.638,20
92'.518 '78

Z' •
Z4 Z5~ -

~DTAL

"zs
"

'

TOTAL
t«JrSll

DAS· O~

--

TfCNICO JUDlCllRIO
OFICIAL DE JUSTIÇA AVAtUDOR
AUIILU.P. JUl!ICihiO
AGENTE ~E SEGURANÇA JUDICilRU
AT[N1J[Ii1E JUOICilRIO
M~OICO ,
ODONTÔLOGO
tONUOOR
ENGUHE!RO
IIBLIOTECbiO
AUXILUR DE ENF [R~AGEM
TELEFONISTA
AI!X. D~E:R. S(RY. DIVERSOS
AGENTE D! VIGillN:U
A!tTÍrECE DE MECltiiCA
UTfri'E DE [L[TRICIOADE E CDMUKICl~:""
ART!rtt~ DE ClRPUUHl [ MUCUiARH
ARTfFICE DE UHS fil!lF.IClS

.

I

DAS-O,

III - CAIGÓS DO QIJADRO PWlAl!(JHE

05
06
07
oâ
09
10
11
12
13
llt
15
16
17
18
19
Z(t
21
22

69~-530,67

DIIUTIUD[

"15:5
::

:1

:s

"

109.~

l-3S'Ç.Z

l-52:.,
619.r
332.]
I.l~.~
2.593.~
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r.ESPESIIS..lt.J'1...uJ!~

""!l'.iW""-~~
'"" S!:.'l~: Diárias a sel;"em pagas- à· Ctrnissão

de Instalação ( 03 merrbros x

90
lO.BOO.QIX),OO

dias)
MA.'l'mtM. DE

~:

7.000.000,00

Impressos em geral
Artigos de expedientes
Diversos

CtlTROS SElW'l'CQS

s.cxio,ooo,oo
3.QQO.ooo.oo

15.000.000,00

E 'EN:AAGOS:

Instalações (divisÓria!:', pinturas e
adaptações}
Taxas de telefones, energia elétrica,

. água e esgoto
Diversos

12.000.000,00

3.000.000,00
2.000.000,00

Despesas cem solenidade de Inst~1..:!qZ..::.

J.OOO.QQQ.OO

20.000.000,00

~ E MM'ERIAL PER~"mNg>U~: .

7.000.000,00

Ve:Í.culos {02 sen•iÇo)

18.000.000,00

Mobiliário em geral

Mom:.aqem do Plenário (~s, sisterra de
sc:m, ~lt.ronas, ar ccndiçiomdo e carpete)

9.000.000,00

Fquipamento'PABX (50 remais)

6.500.000,00

carpetes e COrtinas

2.500.0CO,OO

Ar condicionado (Gabinetes, Secretarias
Serviços e etc.)

4.000.000,00

Diversos

S.QQO.OOO.OO

650.000,00TOTAL; ....................................................................

'l'S'l', 25 de abril de 1991

ROO!NAIOO PATROCÍNIO RAEEID

Diretor SCAuditoria

104.4SO.CMX>.OO
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PODER JUDfCfÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO ANTEPROJETO DE LEI
DE CRIAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22• (VIGÉSIMA-SEGUNDA) REGIÃO
DA JUSTIÇA DO TRABALHO
O presente antepfOjetO de lei, ora submetido- à coiisideração do Congresso Nacional,_ objetiva cria~ a ";?2• Região da
Justiça do Trabalho, o respectivo Tribunal Regional, com
sede em Teresina - PI, e jurisdição em todo o- território
do Estado do Piauí, e dá outras providências.
Trata-se de proposição que atende às aspirações e pleitos
de diversas entidades sindicais- e associativas, bem como de
inúmeros segmentos da sociedade piauiense, -que enfatizam
a necessidade urgente de atendimento da reivjndicaÇão objeto
do anteprojeto de lei em anexo.
_ _ ___
Jurisdicionado, atualmente, pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 16• Região, coni sede em São Luís - MA, o
Estado do Piauí é o terCeirO em extensão territorial do Nordeste, com uma população de 2.668.053, predominantemente
urbana, economicamente e de costume com características
próprias, com elevado número de reclamações trabalhistas,
sendo o número dos recursos encaminhados ao TRT da 16~
Região equivalente ao número dos recursos oriundos do Estado do Maranhão.
A par disso, a Justiça do Trabalho agora investida da
competência a ela atribuída pelo art. 114 da Constituição Federal para a resolução dos dissídios envolvendo trabalhadores
do setor público e privado, além de ter elevado o número
de processos que, pela própria natureza demanda rápida solução, atenderá, em melhores condições, as regiões sob sua
jurisdição.
~
Releva considerar, ainda, que o presente anteprojeto de
lei, a despeito de constituir justO anseio das unidades beneficiárias (como se pode perceber pelas manifestações, via telex,
de todas as entidades sindicais de empregados e empregadores, OAB e outras representativas da comunidade), representa a perspectiva de desoprimir o TRT da 16• Região, e,
sobretudo, cumprir o estabelecido no art. 112 da Constituição
Federal.
Brasília- DF, de novembro de 1990.- Marco Aurélio
Prates de Macedo, Ministro Presidente do Tribunal Superior
·
do Trabalho.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário

SEÇÃOV
Dos Tribunais e Juízes do Trabalho

Terça-feira 2 4297 •

Art. 115. Os- Tribunais Regionais do Trabalho serão
compostos de juízes nomeados pelo Presidente da República,
sendo dois terços de juízes togados vitalícios e um terço de
juízes dassistas temporários,- observada, entre os juízes togados, a proporcionalidade estabelecida no art. 111, § 1~, I.
Parágrafo único. _Os magistrados dos Tribunais Regionais do Trabalho serão:
--I- juízes do trabalho, escolhidos por promoção, alternadamente, por antiguidade e merecimento;
I I - advogados e membros do Ministério Público do Trabalho, obedecido o disposto no art. 94;
III - classistas indicados em listas trfplices pelas diretorias das federações e dos sindicatos com base territorial na
região.

DECRETO-LEI N' 5.452, DE 1' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

TÍTULO VIII
Da Justiça do Trabalho

CAPÍTULO IV
Dos Tribunais Regionais do Trabalho

SEÇÃOIV
Dos Juízes Representantes Classistas
dos Tribunais Regionais
Art. 684. Os juízes representantes classiStas dos Tribunais Regionais são designados pelo Presidente dã RepúbliCa.
Parágrafo único. Aos jufzes representantes classistas
dos empregados e dos empregadores, nos Tribunais Regionais, apliCam-se as disposições do art. 661.

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadaníá.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 56, DE 1991
(N' 1.451/88, na Casa de origem)
Disciplina a criação do Banco de Desenvolvimento do
Centro-Oeste.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ O Poder Executivo promoverá todos os atos
necessários à co-nstituição do Banco de Desenvolvimento do
Centro-Oeste, como um dos órgãos de execução dos program_as de desenvolvimento previstos na Lei n~ 5.365, de 1~ de
dezembro de 1967, e para dar cumprimento, na região, ao
que determina os arts. 159, inciso I, e 192, § 2~, da Constituição
Federal.
Art. 2~ O banco será organizado sob a forma de sociedade por açóes e os seus estatutos, que dependerão de prévia
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autorização do Presidente da República, obedecerão às linhas
gerais .consubstanciadas na presente lei e, no que couber,
aos dispositiVOS da legislação bancária vigente-.
Art. 39 O banco terá sede na cidade de Brasília, Distrito
Federal.
Parágrafo úníco. O banco aplicará- Os re-cUrSOs destinados à região Centro-Oeste através dos bancos estaduais

dos Estados-membros da Região, e, na falta destes, através
de outr:as instituições oficiais de crédito,.
Art. 4<? Serão os_seguintes os recursos do bancp:
a) capital social;
b) parte dos recursos definidos nos arts. 159, iilciso I,
alinea c, e 192, § 2~, da ConstituiÇão Federal;
c) lucros verificados em suas operações;
d) produto do lançamento de títulos de sua responsabilidade, nas condições previstas por lei.
Art. 5"' O capital inicial do Banco de Desenvolvimento
do Centro-Oeste será determinado pelo Poder Executivo, ficando sob a responsabílidade do Tesouro Nacional a integralização de, no mínimo 70% (setenta por cento) do capital
social do banco.
Art. 69 O bancO será administrado por uma Diretoria
composta de
três membros, sendo um_ presidente e dois diretores, com
a assistência de um Conselho Consultivo e de outros órgãos
previstos na legislação bancária.
§ I' O presidente será de livre nomeação do Presidente
da República, entre pessoas de notório conhecimento das atividades bancárias e, em especial, dos problemas peculiares
à região.
§ 29 Os membros da Diretoria serão escolhidos na. forma e pelo prazo determinados pelos estatutos, não podendo
este ser superior a quatro anos, permitida a reeleição.
§ 39 Os servidores do banco serão adlllitidos mediante
concurso público.

Art. 7 9 O banco prestará assistência mediante. ~mprés
timos, a empreendimentos de caráter produtivo, na região
Centro-Oeste, em especial para:
I - financiamento de safras agrícolas;
II - fm3.nciamentó; meç:liante penhor mercantil, dos produtos da região;
III -construção e instalação de armazéns, nos centros
de coleta e distribuição e de usinas de beneficiamento e industrialização de produtos da região, que concorram para o desenvolvimento e estabilidade da produção agrícola;
IV- desenvolvimento _e criação de i.ndústrias, inclu_sjve
artesanais e domésticas, que aproveitem matérías-prilnas locais, que ocupem a mão-de-obra da região, ou que sejam
essenciais para a elevação de seu nível de vida;
V -obras de irrigação~ de eletrificação niral;
VI - aquisição ou construção de silos ou armazéns em
propriedades rurais;
VII- aquisição ou reforma de equipamentos e máquinas
agrícolas ou industriais e aquisição de reprodutores ou animais
de trabalho;
VIII- produção de energia elétrica;
IX- plantio técnico e extensivo de árvores próprias à
ecologia da região;
X- serviços e obras de saneamento;
XI- financiamento de atividades turísticas.
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Art. 89 Poder_á ainda o banco realizar, em benefício
de empreendimentos que promovam o desenvolvimento eco- .
nômico da regi~o, todas as operações habituais de corretores
e bancos ou soCiedades de investimentos, permitidas por l_ei.
Art. 99 Os prazos, taxa de juros e demais cO:i:tdições
dos empréstimos, atenderão aos aspectos económicos dos empreendimentos, bem como à finalidade de agente desenvolvimentista do banco.
Art. 10. Fica vedado ao banco conceder empréstimos
a Pessoas físicas ou jurídicas que não estejam estabelecidas
na região centro-Oeste, ou que nela não -exerçain atividaç:le
económica.
§ 19 O banco não poderá fazer empréstimos a empresas
estatais, autarquias ou quaisquer outras entidades mar;ttidas
pela União, estados e municípios.
§ 2-i O banco não poderá deter, por prazo superior a
um ano, o controle acionário de empresa privada inadimplente
e, em qualquer ocasião, não poderá deter o controle acionário
de empresa do setor não fmanceiro.
- . Art. 11. o- Poder Executivo, ao regulamentar a presente lei, respeitilrá integrãlmente o disposto na Lei de O iretrizes Orçamentárias em vigor.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãa.
Art. 13. Revogam-se as disposiÇões em coittrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO VII.
Da Ordem Económica e Financeira
CAPÍTULO I
DPS Prin~íplos Gerais da
Atividade Económica-

SEÇÃOVI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 159. A União entregará:
I-'-' do produto da arrecadação dos impostos sobre renda
e-proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 47% (quarenta e sete por cento) na seguinte forma:
a) vinte e um inteiro e cinco décimos por cento ao Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos pOr cento ao
Fundo de Participação dos Municípios;
c) 3% (três por cento), para aplicação em programas
de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas institUiçõeS fi·nanCéirâs
de caráter regional, de acordo com os planos regionais de
desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma
que a lei estabelecer;
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CAPÍTULO IV
Do Sistema Financeiro Nacional
Art. 192. O-sistema financeiro nacional, estruturado de
forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e
a servir.
-

Os recursos financeiroS relativos a programas e projetas
de caráter regional, de responsabilidade da União, Serão depositados_ em suas instituições regionaiS de crédito e por elas
aplicadOs-.
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CAI'ÍTULO IV
DO Sistema Financieiro Nãcional
Art. 192. O sistema firúiriCeifo nacional, estruturado de
forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e
a servir aos intere~ses da coletividade, _será regulado em lei
complementar, que disporá, inclusive, sobre:

§ 2"'

§ 29 Os recui"sos financeiros_ relativos a programas e projetas de caráter regionaJ, de responsabilidade da União, serão
depositados_ em suas instituiçõeS ·regioilais ·de crédito- e por
elas aplicados.
~··

ATO DAS DISPOSIÇÕES ~
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

.........,. ,_.... _. .... .•·: ._....................... ·: ......

~

..... ·...
~,·

~- ~~~~

..

·.~~

ATO DAS. DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS _

Art. 34. O sistema tributárío nacional entrará em vigor ······· ····················· ...... ~···~···-..·························~.. ···---~·
a partir·do primeirb dia do quinto mês s_eguinte ao da promulArt. 34. O sistema tributário nacional entrará em vig~?r
gação da ConstihiiÇãô, mantido, 3té então, o·da Constituição-, a partir do primeiro dia do quinto mês seguitite "o da promulde 1967, com a redação dada pela Emenda n' 1, de 1969, gaçâo da Constituição, mantido, até então, o da C.onstituiçáo
e pelas posteriores.
.
~
de 1967, com a redação dada pela Emenda n' 1, de 1%9,
... m ...... _.. ··~~···· .............•.•...•••.. ··~•eo ·~•«·~····~...~~···--" ~pelas postenores.
§ 11. Fica criado, nos termos da lei, o Banco de Desen·············································~····-··········~·-···~·....,-.···••n••·
volvimento do Centro-Oeste, para dar cumprimento, na refe§ 11. Fica criado, nos termos da lei, o Banco de D_esenrida região, ao que determinam os arts. 159, 1, c, e 192, volvimento do Centro-Oeste, para dar cumprimento, na refe§ 2(> da Constituição.
rida região, ao que determinam os arts. 159, I, c, e 192,
·······················----····-··········· .. ···········-···--····~···· .. ···········
§ 2', da Constituição.
~, . ~ ~ .
• • ·~ "'- ·~• • • • • • • • • • • • •-• •• •-• • • .-. • • • • • ·-·--· • • •-•: o - ' · • • •~· • • • • ~·•-• •-• .l_o • • "•'"""-' •-~ • • •: • ~
~·

..... "'· ~· •••••••••••••••••••••••• ~·· •••• --~ .............. ·~··· ,_........ •.-,•.-;.•1"' ••

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA-FEDERATIV A DO BRASIL
LEI N' 5.305, DE 1' DE DEZEMBRO DE 1987
Cria a Superintendência do Desenvolvimento da Região
Centro-Oe84: (Sudeco), e dá outras providências.

__
TÍTULO VI
Da Tributação _e do Orçamento
CAPÍTULO!
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃOVI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 159. A União entrará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda
e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete por cento na seguinte formã.: c) três por centro, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, através de suas instituições financeiraS de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nodeste a inetade dos recursos destinados à região, na fonila que a lei estabelecer.

····························-·· TTiüio·V:ii··-···· ··

·-·····-~·

Da Ordem Econômica e Fimloceira

..

~··-···~·

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu saneiono a seguinte lei:
. Art. 19 Fi~ crJ3dã a :sup~rintendênci3. _do- DeSenvoiVI~ent? da Região Centro-Oeste (Sudeco), entidade autárqmca vmculada ao Ministério do Interior.
§ 19 A área de atuação da Sudeco compreende os Estados de Goiás e Mato Grosso.
.
. .
§ 2(> A áre'a que, em virtude do diSpostÕ no- parági-afo
anterior e no art._ 29 da Lei n9 5.173, de 27 de outubro de
1966, r~sultar cOritum à SudecO e -à Sudam, ·permanecerá,
paraefexto d~ ap~_icação de estímulos fiscais, sujeita à legislação
e normas que regem a Sudam.
§ 3(> A sede e foro· da Sudeco serão estabeleddos no
Distrito Feder~l, enquanto não fixada por lei, em cidade situada na área _da Jurisdição da autarqUia, atendidos os requisitos
técnicOs p"ertine~tes e o Critério de interioriZação.
Att. 2(> Compete--à Sucteco--elaborar, em entendimento
com os miniStérí6s e 6tgãos fedei-ais <ituantes na área e, tendo
em vista as diretrizes geci:is -dO planejamen~o góvernamentat
os ?~~n~s Diretores -do Desenvolvimento da Região CentroOeste, que observarão a seguinte orientação: ~
a) realização de programas e pesquisas e levantamento
do pontenciaJ económico da região, como base para a ação
planejada a curto e a longo prazos;
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e) aprovar a proposta de orçamento-programa a ser submetida ao-Ministério do Interior;
t) aprovar as normas, tabelas U.e salários e gratificã.Ções,
c) concent~ção de recursos em áreas selecionadas em .e o quadro de pessoal da Sudeco, e submetê-los ao Ministro
função do seu potencial e da sua população; ·
do Interior, para aprovação·do Presidente da República;
·
d) fonnação de grupos populacionais estáveistimdentes
g) aprovar a estrutura da Secretaria Executiva e as atribuições dos órgãos que a integram, .. respeitados as .normas
a um processo de auto~sustentação;
_ _ . ·
e) fixação de populações regionais especialmente no qúe
e os princfpios do Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro
concerne às zonas de fronteiras;
de 1967;
O adoçáo de política imigratória para a região, cõm apro- h) emitir parecer sobre as contas _do superintendente,
veitamentO de excedentes populacionais irttei•riós e cbhtin-::. sObre os balancetes e o balanço anual da autarquia.
_ - = Par~grafo únicO., O Poder ExecUtivo disporá so_bre .a
gerites selecioiiados externos;
g) incentivo e amparo à agriculturá, à pecuária e àpsicul- · remuneração dos membros do Conselho Deliberativo, que
tura como base de sustentação· das populações regionais;
será fiXadO por sessão a que comparecerem, bem como sobre
b) ordenamento da exploração das ?iversas esPédés e a fomla pela qual deverá ela deliberar.
essências nobres nativas da região, iqcl~ive através da silviculArt. 6• O Conselho Deliberativo será constituído pelo
tura e aumento da produtividade da economia êxtiativista, Superifttendente da Sudeco, que o presidirá, e pelos represenM
sempre que esta não possa ser substituída por atividade mais !antes das seguintes entidades:
a) Ministério ·da Agricultura, Comunicações, Educação
rentável;
i) ampliação 'das oportunidades de formação de mão-de- e Cultura, Fazenda, Indústria e Comércio·, Minas e Energia,
obra e tre_inamento de ~ssoal especializados nec~ssários a-ç,- Planej~mento, Saúde e Transportes;
desenvolvtmento da regxâo; .
- - . .. .
.· ~
...b) E~tado-Maior das Forças Annadas;
- c) Estado. de Goiás e Mato Grosso;
, . j) aplicação coordena~a ,dps recursos federais da administração centraliU:da e de~:Q.(r~~zada, e ~~ ·contrib~_iÇões do
d) Superinteitdência do Desenvolvimento da Amazônia
(SUDAM).
setot p:tivâdo e fonteS externas;
I) coordenação e concentração da ação··govemamental
· Art. 7' Compete à Secretaria Executiva:
nas tarefas de pesquisa, planejamento, implantação e expàna) apresentar ao Conselho Deliberativo propostas sobre
são de infra-estrutura económica e·social, reservando à inicia- os assUntos d3. competência desse órgão;
tiva privada as-atividades agrOpecuárias, irtdUs~triais; merc8.ritis- · · · b) cumprir e fazer cumprir as resoluções do Conselho;
e de serviços básicos rentáveis;
. c) apresentar ao Conselho Deliberativo e ao Ministro
. m). coórde!'ação de pro.grama~ de as"!stência técnica e do Interior relatório periódico sobre o desenvolvimento do
finance1ra nac10nal, estrangeira ou mtemact_onal, a órgãbs O:i.I Plano Diretor;
· d) elaborar plano de emergência, em caso.de calamidade
entidades da administração federal, na parte referente a normas e princípios do Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro pública.
Parágrafo único. O Superintendente da Sudeco será o
de 1967.
§ 1' Os planos diretores serão executados em etapas responsável pela Secretaria Executiva, auxiliado por um supeplurianua:is, consubstanciados e .aprovados em decreto e revi- rintendente-adjunto.
.. · Ai:t. ~· Cabe ao superintendente representar a Sudeco
saÇos anualmente.
. ,, .
_·' . .. . - .
- . § 2' Q Orçamento,dal,Jnião.consignará, em cada exer- ativ'a e pàssív'amente, em jüízó e fOra dele.
cício; Os recUrsos: financefros ·suficientes ãOS ·encargos do Go.;.
· · Art. 9'. Os serviços da Sudeco serão atendidos:
a) por pessoal próprio contratado exclusivamente sob o
vemo Federal, com a execução dO Jllano.
Art, 3• Compete ainda a Sudeco: .
regime da legislação trabalhista;
b) por servidores federais, estaduais ou municipais, incluà) elaborar os plauos diretores, previstos no§ 1•, do artigo anterior, acompanhar a su~ execução.e pronia:ver ãs reVi- SiVe autárquiCos e de empresas públicas ou de economia mista,
requisitadOs na forma da legislação em vigor.
sões anuais, tendo em vista os·resultados obtidos;
b) opinar sobre as propostas orçamentárias dos órgãos
Parágrafo único. Os servidores de que trata a letra b
federais na parte em que se referirem. a· ·prõjf~Dfãs iiiCluídos deste·artigo poderão optar entre a percepção dos vencimentos
nos planos diretores;
- · -· · . · ·
e Vafi.tagens correspondentes ao do cargo de origem ou pelos
c) desen;tpenhar, em geral, as suas atribuições
órgão salários e vantagens a que fizerem jus de acordo com as nonnas
coordenador de programas·de desenvolvimento regional, de de pessoal da Sudeco.
1\rt. 10. A Sudeco exercerá as suas atividades conforacordo com o disPosto nesta lei e em seu regulamento.
mand.O.M.se às leis e regulamentos gerais pertiD.entes à·adminisArt. 4' São órgãos da Sudeco;
traÇãO indireta no que lhe forem aplicáveis, especialmente
a) Conselho Deliberativo;
às normas e diretrizes do Decreto-Lei n9 200, de 25 de fevereiro
b) Secretaria Executiva.. .
..
de 1967,
Art. 5• São atribuições do Conselho Deliberativo:
a) manifestar-se sobre os planos diretores e suas reVisões;
Art. 11. Considerar-se-á extinta, na data da instalação
b) acompanhar a execução dos planos diretoreseapreciar da SU.deco, a Fundação Brasil Central, instituída nos tennos
periodicamente os resultados obtidos;
do Decreto-Lei n' 5.878, de 4 de outubro de 1943, transfec) decidir sobre as propostas do superintendente relativas rindo-se automaticamente, para a Sudeco o respectivos acerà alienação de bens imóveis 'que por lei ou programa tenham voS paúi.m.oníais, recursoS orçamentários e extra-o:rçam"entáessa destinação;
· ·
··
rioS, beln como serviços.
d) aprovar acordos, convênios e contratos pertirtentes
P~rágrafo único. A Sudeco reexaminará os acordos,
a obras ou serviços não constantes do plano diretor;
·
cOntratos, ajust~s ou convêriios firmados·pela Fundação Brasil

b) definição dos espaços, económicos suscetfveis de de-

senvolvimento planejado com a fixação -de pólos de crescimento capaze$ de induzir o desenvolvimento de ár~as viziilhas;

de
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Central, ratificando-os modificando-os ou

r~cipdido-os,

nos

termos da legislação vigente.
·
Art. 12. O quadro de pessoal da Fundação Brasil Cen·

trai, integrado pelos servidores amparados pela Lei n' 4.242,
de 17 de julho de 1963, será absorvido pela Sudeco, na forma
estabelecida pelo Poder Executivo, quando da extinção da
entidade mencionada no artigo anterior. _ --- -§ 1~' O quadro a que se refere este artigo é Córisiderado
em extinção a operar-se gradativamente, de aco_rdo com as

normas a serem fiXadas no regulamento desta _lei.
§ 2• Os servidores do quadro em extinção' passarão a
prestar seus serviços· à Sudeco, de acordo com o'·regime legal
que lhes -é próprio, -Ifódendo, entretanto, optar pelo regime
de legislação trabalhista, a juízo da administração, conforme
regulamento a ser estabelecido.
§ 3' O Poder Executivo poderá determinar o aproveita·
menta ~do pessoal referido neste artigo em outros órgãos da
administração dire'ta óu indireta, consoante o art. 99 do Decreto-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967 ou mediante convênio,
colocá-los à disposição do esiados e municípios. · ·· · .... - ' ·
· Art. 13. Observadas as Ie"gis)ação ·e nórm3s erD vigúr,
à Sudeco pOr proposta do superintendente, aprovada· pelo
Conselho Deliberativo; poderá ·contrair empréstimo no País
oh no exterior, para acelerar ·ou assegurar a iritegrã.r ~x_ecuçã_9
de programas e projetes previstos no plano diretor.
'
§ 1"' A operação de que trata este artigo poderá ser
gàr3ntida pela Sudeco, com seus próprios recursos.
§ 2"' Fica o Poder Executivo au.toiiZãdo· a dar _gatantiá.
do Tesouro Nacional às operações de crédito ihtel. ilóS Ou ·êxternos neste artigo .. · -. _~ .
.··': +' . _ ·:.:_-~ _~:-~~~-~-=-.2z.
· ' '§ 3"' Os recursos destinados à amortização e aq. paga,"'
menta de juros relativos às operações de crédito ·contra.tadas
pela-Sudeco constarão do orçamento-programa da autarquia.
Art. 14. A Sudeco poderá promover a desapropriaÇão
de bens por necessidade ou utilidade pública ou por interesse
social quando necessária a realização de suas finalidade.s erri
sua área de atuação.
. · . ···
Art. 15. Ressalvada a necessidade excepCional de !=Ç>n-,
tratação de técnicos esiiecializados; recon4ecid~ express;;lmente pelo Presidente da República, nenhuma admissão de pessoal será feita riã. autarquia sem que se verifique,· preViâmente,
no centro de redistribuição de pessoal, a existênCia de servidor
que possua a qualificação exigida (art. 99, § 59 , :Qeá·eto-Lei
n' 200, de 25 de fevereiro de 1967).
Art. 16. A Sudeco encaminhará ao Poder Executivo,
com base em levantamento d.e. dados econômicos da área e
em çonform.idade .com as diretrizes da política fiQãnceira, a
proposta de criação de um banco· de desenvolvimento para
a região Centro-OeSte.
Parágrafo UniOO. Enquanto não instituído .do estabelecimento bancário" ·preVistõ neste artigo, a Superinte·ndência
escolherá a agência ou agências financeiras neceSsáiiã.s à execução de planos ou programas, mediante condições estipuladas em convênios, Ouvido o Coitselho Deliberativo e submetida a escolha à prévia aprovação dos Ministérios da Fazenda
e do Interior.
Art. 17. Vetado.
Art. 18. A Sudeço poderá criar e manter escritórios
regionais, onde julgar conveniente, niediante a aprovação do
Conselho Deliberativo.
.
•Art. 19. Os recursosconstantesde planos ou programas
e as verbas específicas ou globais, da Sudam e Sudesul, desti1

___
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nadas ã área da Sudeco, serão aplicados em regime de convênio entre os órgãos interessados pela Sudeco.
Art. 20. O art. 2' do Decreto-Lei n' 301, de 28 de fevereiro de 1967, passa ··a ter a seguinte redação:·
"Art. 2' A Região Sul, para os efeitos deste decre·
to-lei, compreende os Estados do Paraná, ·santa Catarina
e Rio Grande so Sul."
Art. 21. O Plano de Desenvolvimento da Fronteira Sudoeste e a Superintendência da Fronteira Sudoeste (Sudesul)
passa a. denominar-se, respectivamente, Plano de Desenvolvimento da Região Sul, e Superintendência da Região Sul
(Sudesul).
AÍ't. 22. O Poder ExecutiVO baixará, em execução. de.sta
lei, o" regulamento 'da Superintendência do Desenvolvimento
da Região Centro·O~este.
~
Art. 23. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1967; 1469 da independência
e 79' da República .. - A. COSTA E SILVA- ~Afonso A.
Lim.a.- Fernando Ribeiro do Vai.
LEI N• 5.457, DE 20 DE JUNHO DE 1968
. Altera o §.•• do art. i•.e" atroea a e~ .do. art. 6• da
Lei n' 5.365~ dé 1' de dezembro d.e 1967, que cria a Superintendência do Desenvolvime.-.to da Região Ceõtro-Oestê
(Sudeco), e dá ontras providências.
• ~ .~Q PresiderjtÇ da República,
..•.~ .Faço saber qu~ o .Congresso· Nacional decreta e. eu sancio,
. . :.
no a seguinte lei:
_ ,
.~ "-A,rt. 1'
~·~do art. ~· .d,a Lei n' 5.365, de 19 de dezemJ:?ro çle_ J967, que. cria a Superinlendência da Região CentroOe~te .(Sudeco) ~ ,dá,outras providências, passa a ter a seguinte
redação:
"§ 19 A área de atuação da Sudeco compreende os
Estados de -Goiás e Mato Grosso e o Território Federal
de"Rondônia. ''
Art. 29 As alíneas a e c do art. 69 da
n"'. 5."365, ·
de' 19 " de dezembro de 1%7' p~s·s~ a· vigorar ·c!)~ a seguint~
redéiÇãO:
', · ·
. ·· ·
· · .·

Q·*

ter

"a) Ministérios da Ag-ricultura, Comuriicações, Educação e CuJtu,ra, Fazenda, lndústria, e Comércio, Minas
e Energia~ ),'lanejamento e. Coordenação Geral, Saúde,
Transportes e Trabalho e PreVidência Social;
c) Estados de Goiás e Mato Gros•o e Território FeÇl~ral de Rgndónia."
Art. 39 ESta lei entra em vigor na data de Sua publicação
· Art. 4"' Revogam-se as diSpOsiÇões em-contrário.
,Brasília, 20. de junho de 1968; 1479 da Independência
e 80• da República. -A. COSTA E SILVA- Antônio Delfim
Netto - Mário David AndreazZa - Ivo Arzua Pereira Tarso Outra - Celso Barro.sO Leite _;. Leonel Miranda José Costa Cavalcanti - Edmundo de Macedo Soares - Hélio
Beltrão - Afonso A. Lima - Carlos F. de Simas.
DECRETO-LEI N• 576, DE 8 DE MAIO DE 1968
Altera a i-edação do art. -21, da Lei n9 5.365, de 1•
de dezembro de 1%7, e do parágrafo único do art. 13,
do Decreto-Lei n• 301, de 28 de fevereiro de 1%7.
O PreSidente d~ República, no uso das atribuições que
lhe confere o § 19 , do art. 29, do Ato Institucional n"' 5, de
13 de dezembro de 1968, decreta:
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Art. I' O art. 21, da Lei n' 5.365, de I' de dezembro
de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 21. O Plano de Desenvolvimento daFronteira
Sudoeste e a Superintendência do Desenvolvimento da
Fronteira Sudoeste (Sudesul), instituídos pelo DecretoLei n' 301, de 28 de fevereiro de 1967, passam a denomi-

nar-se, respectivamente, Plano de Desenvolvimento da
Região Sul e Superintendência do Desenvolvimento da

Região Sul (Sudesul)."
Art. 2• O Parágrafo único do art. 13, do Decreto-lei
n' 301, de 28 de fevereiro de 1967, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Parágn;1.fo úri1co. 0_ Conselho reunir-se-á ordinária
ou extraordinariamente, sob a presidência de um dos
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerimento que acaba de ser lido será submetido à deliberação
do Plenário, após a Ordem do Dia, nos termos do art. 340,
inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência comunica ao plenário que deferiu, ad referendum da
Comissão Diretora, os seguintes Requerimentos de Informações n~:
-322, de 1991, do Senador Eduardo Suplicy, ao Ministério da Infra-Estrutura;
-332 e 333, de 1991, do .Senador Humberto Lucena,
ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento; e
-378 e 379, de 1991, do Senador Pedro Simon, ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.

seus membros, de acordo com o _que dispuser o Regimento Interno."
Art. 3' Este decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrái'io.
Brasília, 8 de maio de 1969; 148• da Independência e
81• da República.- A. COSTA E SILVA...,. José Costa Cavalcanti.
(A Comissão de Assuntos EconômicOs~)

a SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .:_ Ante• de
iniciar a aprecigção da Ordem do Dia, c6mo prometeu a Presidêpc~a nesta s_essão, a palavr~ é copcedi9a ao nobre _Senador
Coutinho Jorge. Em seguida, ao Senador Marco Maciel, imediatamente após, a palavra será concedida_ao Senadqr _Aureo
Mello.
Com a palavra o Senador Coutinho Jorge.
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
pelã. ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário.
--~- --~

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra V. Ex•
0° SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem.)
---...Sr. Presidente, gostaria de solicitar que a inínha inscrlÇão
ficasse para depois da votação das matérias.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aliás, era
essa a disposição da Presidência.
O SR. MARCO MACIEL - Não sei se essa é a intenção
dos demais Colegas, porque isso facilitaria o andamento dos
trabalhos.
O Sr. Coutinho Jorge::..... Sr. Presidente, estou de acoido.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há, também,
um requerimento de empréstimo do Rio de Janeiro·que:-_está
sendo ultimado.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 410, DE 1991
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea b, do Regimento Interno do Senado Federal, a apreciação em regime de urgência para o Ofício n' S/27/91, do Governo
do Estado do Rio de Janeiro, solicitando elevação temporária, em caráter excepcional, do limite estabel~cido no
inciso II, do art. 3•, da Resolução do Senado.Federal
n' 58/90, com o que se fará a contratação de empréstimo
equivalente a Cr$ 14.500.000.000,00~ ]untô~ao Banco do
Brasil S .A, destinado à construção do Ace_sso _Norte da
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiCidade do Rio de Janeiro.
dência, embora com aquiescência dos eminentes Senadores
Sala das Sessões, I' de julho de 1991.- Maurício Corrêa Coutinho Jorge e Marco Maciel, pediria que antes da Ordem
- Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Elcio Álvares - · do.Dia falasse o nobre Senador Coutinho Jorge e, logo após
Eduardo Suplicy - Rachid Saldanha Derzi - Pedro Simon a Ordem do Dia, o Senador Marco Maciel.
-Dirceu Carneiro -Jonas_ Pinheiro --:Chagas Rod!igues
Essa seria uma forma de concilia,r a tramitação dessas
- Esperldião Amin- Amir Lando- Marco Maciel- Aureo proposições que estão sendo remetidas ã Mesa para a decisão
Mello - Valmir Campelo - Louremberg Nunes Rocha - . do Plenário.
Júnia Marise - Alexandre Costa ...., Jo.~aphat Marinho Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge.
Antônio Mariz - G aribaldi Alves Filho - Flaviano Mello
....0 SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. Pronuncia
- Ronan TitO - Carlos Patrocínio - Bumberto Lucena
- Nelson Carneiro - Mansueto de Lavor - Ruy Bacelar o seguinte discurso. Sem revisão Ço orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
- Dario Pereira--..:..__ Oziel Carneiro - Magno Bacelar Nesta oportunidade, havíamos pensado etTI __discutir alJosé Eduardo -Teotónio Vilela Filho - Levy Dias - Iram
Saraiva - Lourival Baptista - João França - Affonso Ca.:. guns aspectos relevantes da Lei de Diretrízes Orçamentárias,
margo -José Paulo Bisol_- f(ancisco _Rollemb_erg- Divaldo aprovada na última semana pelo Congresso Nacional.
Fiz aqui longo discurso apresentando uma série de críticas
Suruagy - Wilson Martins - Alfredo Campos- Nabor
Júnior- Meira Filho- José Fogaça- Cid Sabóia de Carva- ao Projeto original do Governo~· prinCipalmente no que diz
lho - Coutinho Jorge - Hydekel Freitas - Mário Covas respeito ao não cumprimento do" disposto na ConstitUição
- Ronaldo Aragão - Márcio Lacerda- Nelson Wedekin F:ederal no Plano Plurianual de Investimentos, sugerindo, inclusive, a sua devolução ao Poder Executivo.
-José Richa- Júlio Campos.
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Após a instalação da Comissão d_e Orça_mento e as modificações que a matéria sofreu dUrante a sua dJscussão na ~ess_ão
do Congresso Nacional realizada na sexta-feira, eu poderia
aqui informar sucintamente que a referida LDO~ inCJ.uivocamente, apesar de alguns enganos originais, foi melhorada sensivelmente em relação ao projeto do Poder Executiv-o. Portanto, não vou canSá-los_ a esse respeito.
Considerando que esta é a última sessão_ deste semestre
do nosso Senado Federal e considerando~ soP.retudo, aquilo
que foi referido nas sessões de sexta-feira e de sábado, particularmente as indicações do Senador Esperidião Amin, nas quais
tentou fazer um balanço muito rápido da atuação do Senado ,
neste semestre, prefiro enveredar por esse campo. Nas últimas
sessões, este Senado foióbrigado a aprovar matérias que pra ti~
camente não teve tempo de ler ou estudar, mesmo Conside~
rando a relevância das mesmas, como for o casó ·aa Jegisla:Çao
da Previdência- SoCial, como foi o ·caso do empréstimo dã
Embraer. Vários Senadores, de forma veemente, condenaram
exatamente esse expediente tão negativo em relação ao Sena~
do Federal, mostrando, entre outras coisas, que projetós im~
portantes, que são debatidos até durante anos 011 Câmara
dos Deputados, têm que ser apreciados aqui em um ou dois
dias, normalmente para apróvã:~los, sem nenhuma modificação-; senão seria obrigatório o retornO àquela: Casa. ·Apoiando o protesto veeinente do Senado Federal em
relação a esse descaso, a essa displicência da Câmara dos
Deputados e do Poder Executivo, corilo é o caso do projeto
da Embraer, temos que, neste momento, render uma justa
homenagem a esta Casa por aquilo que realizou neste primeiro
semestre, apesar das dificuldades ç percalços_ enfrentados. Foi
um semestre de muitas _realizações positivas para o Senado
Federal, sobre as quais rapidamente alinhei alguns pontos
importantes, dentre os quais poderíamos lembrar os mais re~
centes: a legislação eleitoral, importantíssima para orientar
as eleições municipais de 1992, cuja origem foi exatamente
o Senado Federal; e, no último sábado, o Senado cumpriu
o seu papel aprovando essa legislação fundamental que vai
normatizar as eleições municipais. Não nos esqueçamos que
o Senado Federal, pela primeira vez, teve- um papel relevante
nas negociações da dívida externa brasileira_, primei"rameJ?,~e
em sua Comiss-ão de Assuntos Económicos, onde a Resolução
n9 82, editada por esta Casa;- foi a diretriZ para as disCUSSões
que ali se efetivararn.·: E que o Senado Federal convocou,_
no primeiro--Semestre, autoridades importantes, que trouxe~
raro informações, sobretudo, em relação à economia brasíleira, como foi o caso -da Ministra Zélia Cardoso de Mello
e de seus assess-ores, do Ministro Marcílio Marques Moreira,
do Ministro do E~érCito e do Ministro da Agricultura, para
relembrar alguns.
_
__
E na Comissão de Assuntos Econóriiicos _tivemos, em
dias sucessivos, as presenças do presidente do _Banco Central,
do negociador da dívida externa, em reuniões longas_ e até
secretas, nas quais os Srs. Senadores _inquiriram as autoridades, discutírarri"<::Oril elas e tentaram trazer, realmente, uma
posição comum que representasse os interesses do. S.ena4o,_
e, sobretudo, do Brasil.

Quero lembrar, também, que este Senado honrou a sua
tradição, não só discutindo leis iriipodantes para este País.
originárias desta Casa, como aquelas oriundas d~ Câmara
dos Deputados ou do Executi"vo-. Também cunlpriu õ Seu papel
de Casa revisora permanentemente, usou das suas prerr~~
gativas fundamentais, como a de aprovar nomes de auton~
dades, por exemplo, e a de indicar e aprovar autoridades
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para órgãos relevantes do Governo federal, como presidente
e_ diretores.do_Banço Central, em discussões importantes nas
Comissões ou neste Plenário.
O Senado Federal, na verdade, cumpriu com grandeza
o seu papel, mas, mesmo assim, podemos dizer que a Casa
precisa, para agilizar o processo legislativo, para maximizar
as suas funções, importantes para o Congresso Nacional, de
uma maior radon~lidade, de urna melhor operacionalidade.
Falo aos ilustres Colegas como Senador recém~chegado,
pOrtanto, considerando~ffie ainda, um S-enador aprendiz, mas
que, como os outros Companheiros, pretende dar a esta Casa
a grandeza que ela sempre teve, aliando-a â celeridade das
decisões, à racionalidade daquilo que é aqui efetivãdo e reali~
zado.
Lembro aos Srs. Senadore_s que precisamos· fortalecer
as comissões técnicas e evitar ao máximo qUe aS matérias
ven1iam a este plenário sem a anuência prévia desSas comissões, órgãos competentes, preparados para uma análise detida
e profunda de assuntos tão importantes. O fortalecimento
das comissões é fundamental e relevante, não tenhamos dúvida'.
Devemos também lembrar que, no segundo semestre,
precisamos procurar racionalizar os horários das reuniões.
Não podemos aceitar que este Senado continue trabalhando
de forma irracional. apesar de intensa e duramente. Não podemos aceitar· que os horários das reuniões das comissões técnicas coincidam. Além disso, não nos esqueçamos que somos
81.Senadores, e que· todas as CPI mistas exigem um número
igual e de Parlamentares do Senado e da Câmara. Os Depu~
tados são 503. Há um rodízio natural entre eles. Mas, normalmente, os Senadores são obrigados a participar de várias comissões técnicas, porque, diferentemente da Câmara, temos
só seis grandes comissões. Temos, então, que estar em muitas
reuniões ao mesmo tempo, temos de participar de várias CPI,
de várias comissões mistas, em igtiiilàade de condições com
os Srs. Deputados, lembrando, sempre, que deles são 503,
e nós. 81. Essa limitaçãO obriga o Seriador a participar de
várias comissões_ e, normalmente, como temos horário limitado, de segunda a sexta-feira, lamentavelmente, ele participa,
teoricamente, de três comissões-importantes: uma CPI, uma
comissão mista, e uma comissão técnica, ao mesmo tempo.
Evidentemente, o Senador não tem o dom da ubiqüidade.
Por isso mesmo é que estamos aqui elogiando o trabalho
realmente significativo do Senado Federal neste primeirO semestre, por tudo aquilo que realizou de importante para o
Brasil. Mas trazemos o alerta de que precisamos racionalizar,
sobre_tudo os trabalhos das_cQmissões mistas, _das comissões
técnicas permanentes, das comissõ_es temporárias e das comis~
sões parlamentares d_e inquérito, considerando - insisto que, em relação à Câmara, somo$ somente 81 Senadores e
muitas vezes temos que participar de muitas comTssões-ífnpoi'tantes para este Congresso._ Mas, de qualquer forma, insisto,
não temos o dom da ubiqüidade. Tivemos seminários importantes neste semestre, como
o Seminário da Educação para o Ano 2000, só para dar um
exemplo, ou o da Saúde Mental, muitos Senadores não partici~
param intensamente dos mesmos, porque estavam, no mesmo
horário, em outras comissõesJmportantes deste Senado.
Portanto, aqui estamos para fazer um balanço muito sucinto, complementando as considerações do ilustre Senador
Esperidião Amin, para, mais uma vez, enalte_cer o trabalho
do Senado Federal, da Mesa Diretora, à frente o nosso Presidente Mauro Benevides, que procurou dar um dinamismo
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a este Senado Federal, mas também para lembrar que este
semestre serviu, para nós, de sinalização daquilo que deve
ser corrigido, daquilo que deve ser modificado, aprimorado.
Esse deve ser o nosso papel. Não podemos esquecer alertas
importantes, como o do nosso Senador Nelson Carneiro, para
dar o exemplo de um só que tem experiência neste Congresso
Nacional, que nos alertou, rigorosamente, no sentido de que
não podemos continuar acatando a imposição da Câmara Federal, que procura aprovar projetas de forma açodada, nos
últimos momentos do encerramento do período __ legislativo

e impõe ao Senado Federal, exigindo dele a aprovação de
relevantes projetas para o Brasil, que precisam reã.Imente
de uma apreciação acurada paia que possamos tomar uma
decisão coerente, como Casa revisora do Congresso Nacional.
Tudo isso nos servirá, portaiifO;de avaliação, de subsídio,
de sinalização para que, juntos, -no segundo semestre, possamos continuar trabalhando como fizemos neste- primeiro semestre no Senado Federal, mas de forma mais racional, mais
operativa, para que nosso esforço possa render muito mais
em favor da coletividade brasileira.
Eu sugeriria, não sei se é o caso, que a Mesa Diretora
pensasse, logo no início de agosto, em indicar ou sugerir uma
comissão para estudar exatamente esses aspectos relevantes,
para que o Senado Federal possa tomar-se muito mais operacional, muito mais racional naquilo que está fazendo de bom
em favor do Brasil. Essa é a sugestão que trago à Presidência,
à Mesa que conduziu com brilhantismo, com coerência esse
primeíto semestre do Senado Federal. Fizemos mUito, sim;
uma avaliação nos daria realmente a tranqüilidade de saber
que o Senado Federa] produziu muito nesse primeiro semestre, cumpriu o seu papel, a sua missão, assím ·como- a Mesa
Diretora e os nobres Senadores. Quanto a esse aspecto, não
há dúvida, mas precisamos, também reflexionar na tentatiVa
de melhorar o nosso desempenho, maximizando muito mais
aquilo que tenha sido feito em favor do Brasil.
Portanto, aqui fica o meu alerta à Mesa Diretora, aos
Senadores, no sentido de que tenhamos uma fórmula para
que, através de uma Comissão, consigamos evitar algu~s atropelos como os que há pouco citei.
Para finalizar, parabenizo mais uma vez a Mesa, na pessoado ilustre Presidente Mauro Benevides, pela forma grandiosa
com que conduziu esta importante Casa que tem -uma-sígnifi~
cativa participação na própria História do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR; PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nobre Senador Coutinho Jorge, as palavras de V. Ex•, ao firl8l dos nossos
trabalhos, nessa etapa da atual Sessão Legislativa 1 compelem
o Presidente a externar, já agora, esclarecimentOs a V. Ex~
pelo enaltecimento que faz do trabalho que temos realizado
na Presidência do Senado e do Congresso Nacional, com a
colaboração inestirilãvel dos demais iiltegrantes da Mesa, das
lideranças partidárias e de todos os SrS. Sen-adores. A nível
de Congresso Nacional, que foi o enfoque primeiro do prominciamento de V. EX", nos permitiríamos dizer que não nos
deixamos atemorizar, em momento algum, com a expectativa
- que inexistiu durante este ano - da chamada falta de
quorum que traz, sem dúvida, imenso desgaste para o Parlamento brasileiro.
- -----Recordo, a fim de que fique registrado nos Anais 1 corroborando o que ressaltou V. Ex• há poucos insta11tes, que o
Congresso apreciou um númerO significativo de vetos: 53 vetos
. presidenciais apostOs a autógrafos de leis, de projetes de con-
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versão, originários do próprio Congresso, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, o que demonstra à sociedade
a_nossa preocupação em oferecer a maior celeridade possível
ao exame dessas importantes proposições. Se é certo que ainda
se acham pendentes de apreciação 11 vetos presidenciais, per~
mitõ:.me esclarecer à Casa que tais vetos, por não serem proposições suscetíveis de prejudiciãlidade, permanecem na Ordem
do Dia. E muitoS desses vetos dizem respeito a matérias já
ultrapassadas, sobre as quais o próprio Congresso já decidiu,
como é o caso, por exemplo, do Plano de Custeio e Benefícios
da Previdência, cujo piojeto, originário da Câmara dos Deputados, foi apreciado por esta Casa, no último sábado.
Vejam, por outro lado, _ V. _Ex• e os outros eminentes
senadores, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi apreciada no prazo constitucional; antes, portanto, do dia 30 de
junho, com aquela pletora de destaques apresentados em tempo hábil pelos Srs. Deputados e Senadores. Houve, sem dúvida, um esforço ingente dos nossos congressistas para garan!ir
a apreciação da Lei de Díretrizes Orçamentárias.
Além disso, nobre Senador Coutinho Jorge, vários projetas de abertura de crédito suplementar também foram apreciados, com a chancela indiscrepante das lideranças partidárias,que requereram a chamada urgência urgentíssima, privilegiando etsas proposições com um rito éSpecialíssirno, que nos
permitiu também apreciar esses créditos suplementares solicitados pelo Poder Executivo.
- - No que se relaciona ao seilado Federal, sabe V. Ex~
que todas aquelas matérias que compõem. o elenco de atribuições -privativas do Senado Federal, indicação de autoridades
como embaixadores, ministros de Tribunais Supefíoi'es, Presidente do Banco Central, Procurador-Geral da República, todas foram aprovadas num espaço de tempo razoável. Tal fato,
portanto, permitiu aos Srs. Senadores, nesse estágio dos nossos trabalhos, prestes a se iniciar o recesSO~- a deixar bem
patente que, em momento algum, o Senado descumpriu os
-----seus objetivos institucionaiS.
o

-

__-____ Destaca-ria, por outro lado, que aqui vieram vários ministros de Estado: o Ministro Marçflio Marques Moreira e sua
antecessora, Zélia Cardoso de Mello, para debater problemas
da maior relevância para a vida económica e financeira do
País. Aqui esteve o Ministro do Exército, Carlos Tinoco, instaurando uma tradição inquestionavelmente salutar para o
relacionamento do Poder Executivo e o Poder Legislativo.
Aqui esteve o Ministro da Agricultura dissertando _sobre as
metas da política agrícola, para o estímulo à produção em
nosso País.
Enfim, o Senado realmente, em todos os momen-tos, correspondeu àquela expectativa da opinião pública brasileira.
Se, eventualmente, dirijo esta Casa, assim como o Congresso_
Nacional, entendo que se êxitos possam-_s~r consignados ã
esse nosso trabalho, ele terá que ser partilhado pelos membros
da Mesa e por todos os Srs. Senadores e, também, deputados,
que tudo fizeram para que_ afastássemos aquele estigma da
falta de quorum, no primeiro momento e garantiSsemos, sobretudo, o senso de responsabilidade dos parlamentares brasileiros que, em momento algum, deixaram de estar presentes
em Brasília, para as grandes decisões adotadas pessa etapa
da atual Sessão Legislativa.
Muito grato a V. Ex•, nobre Senador Coutinho Jorge,
pelos elogios que fez à Presidência e pela oportunidade que
nos conferiu de fazer, assim, num improviso, no -Cu"fso dessas
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palavras, uma breve prestação de contas ao Senado Federal
e à opinião pública brasileira.
Muito grato a V. Ex•, nobre Senador Coutinho Jorge.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência lembra aos Srs. Senadores que tão logo sejam concluídos os trabalhos desta sessão, é nossa intenção inStalar a comissão representativa do Congresso Nacional, que funcionará
a partir de amanhã. Já, hoje, procederemos a sua instalação
formal, para atender à deliberação do Plenário tias duas Casas
e, também, à exigência da própria Carta Magna em vigor.
Com a instalação dessa comissão representativa apiedaremos, durante o recesso, aquelas matérias que, eil.qriã.dradas
na resolução;-deverão ser apreciadas pela referida comissão~
a exemplo do que ocorreu na Sessão Legislativa passada, quando o-nobre Presidente Nelson Carneiro, com a acujdade--e
a preocupação que caracterizaram sua atuação na Presidência
da Casa, instalou essa comissão representativa - a primeira,
aliás, do Congresso Nacional - em função do dispositiVo
inovador da Carta Constitucional de 5 de outubro de 1988.
Portanto, aqueles Srs. senadores e os Srs. Deputados
que nos escutam, neste momento, através do serviço de som,
devem ficar de sobreaviso para a instalação da comissão, que
deverá ocorrer, segundo se espera, ainda durante a noite de

h*.

.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Pasoa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 26, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termo_s do
art. 172, I, do Regimento Interno)
Votação, em turno suplementar, do Projeto-de Resolução n'! 26, de 1991, de iniciativa da ComiS:S_ão Diretora,
que extingue cargõs efetivos, vagos, do Quadro de Pessoal.
do Senado Federal, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 121, de 1991, da comissão
- DIRETORA, oferecendo a reda_ção do vencido.
Sobre a mesa, requerimento que- será Jido pelo Sr. 1"'
Secretário.
É lido e aprovado o se.guinte:
REQUERIMENTO N• 411, DE 1991
Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento Interno,
a retirada da Emehda n9
, de minha autoria, oferecida
ao Projeto de Resolução no 26, de 1991, que extingue -cargos
efetivos vagos do Quadro de Pessoal do Senado Federal, e
dá outras providências.
Sala das Sessões, 1• de julho de 1991. - Cid Sabóia
de Carvalho.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Aprovado
o requerimento, passa-se à apreciação do projeto.
Em votação o projeto, em turno su-plementar.
Sobre a mesa, requerimento qUe será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
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REQUERIMENTO N• 412, DE 1991
Nos. termos do art. 312, alínea c do Regimento Interno,
requeiro destaque para rejeição do parágrafo único do art.
1~ do Substitutivo.
Sala das Sessões, 1• de julho de 1991. -José Paulo Blsol
- Nelson Carneiro - Maurício Corrêa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o projeto, em turno suplementar, ressalvado o destaque.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o destaque apresentado pelos nobres Senadores José Paulo Bisol, Nelson Carneiro e Maurício COrrêa,
retirando do texto o parágrafo único do art. 1o, do substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação final.
Sobre a mesa, redação _final que vai ser lida pelo Sr.
1~ Secretário.
É lida a seguinte:
PARECER N• 239, DE 1991
(À Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução n• 26, de 1991.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto

de Resolução n9 26, de 1991, que extingue cargos efe"tivos,
vagos, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, e dá outras
providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 1• de julho de 1991. Mauro Benevides, Presidente - Meira Filho, Relator- Luddio Portella - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N' 239, DE 1991
Redação final do Projeto de Resolução n• 26, de 1991.
Faço saber "'J.Ue o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, nos ternios do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 26, DE 1991
Extingue cargos efetivos, vagos, no Quadro de Pessoal
do Senado Federal, e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ São extintos, rio Quadro de Pessoal do Senado
Federal, trezentos e setenta e sete cargos efetivos, vagos até
o dia 31 de março de 1991.
Art. 2"' São reservados, para a realização de concurso
público, cento e noventa e seis cargoS efetivos, vagos, remanescentes, a serem mantidos ou incluídos, por transformação,
nas seguintes categorias funciõnãis:
a) trinta para inclusão na classe inicial da categoria funcional de Técnico Legislativo- Área de Transportes;
b) vinte e cinco para inclusão na classe inicial da categoria
funcional de Técnico Legislativo- Área de Segurança;
c) quarenta para inclusão na classe inicial da categoria
funcional de Técnico Legislativo- Área de Datilografia;
d) quinze para inclusão na cl~Sse inicial da categoria funcional de Técnico Legislativo- Area de Artesanato;
-- . e) trinta e cinco para inclusão na classe inicial da .categoria
funcionªl de Auxiliar Legislativo - Área de Portaria;
,

4306 Terça-feira 2

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇl!o II)

Jullio de 1991

O Congresso Nacional tem o perfil moral da sociedade
O oito para inClusão na classe inicial da categoria funciobrasileira, aqui entendido o termo como reflexo do melting
nal de Auxiliar Legislativo- Área de Telefonia;
g) dez de Analista Legislativo -Área de Comunicação pot doS váriOs grup-oS ·em atuação no íntetior da coletividade.
Social - para preenchimento por candidatos aprovados em Sua índole, portanto, não pode ser senão a do povo que repreooncurso público já homologado;
senta, agente e paciente de uma sociedade política ainda disb) dez de Analista Legislativo - Área de Biblioteco- tante de defriiir os seu_s contornos. Estão dispersas em modelos
nomia - para preenchimento por candidatos aprovados em não institucionalizados as aspirações sociais, de modo a tornar
quase imperceptível a linha divisória entre os interesses de
ooncurso público já homologado;
i) quinze para inclusão na classe inicial da categoria fun- grupos e as verdadeiras reivindicações do povo. E sobre essa
realidade melíflua, fugidia, trabalha o Poder Legislativo, porcional de Analista Legislativo- Área de Taquigrafia; e
j) oito para inclusão na cl~se inicial da categoria funcio- -tanto em circunstâncias que erifatizam as dificuldade::;; de adapnal de Técnico Legislativo - Area de Eletricidade e Comu- tar a lei às relações engendradas na ordem social.
_ Oiim:u;lo de uma renovação radical operada pelas urnas,
nicação.
.
..
Art. 3~' A Subsecretaria de Administração de-PessQãl o atual Congresso compreendeu o manifesto popular como
republicará o Quadro de Pessoal do Senado Federal, com advertência contrária aos maus costumes políticos. É, pelo
menos, a impressão que resta da maneira como se desincumbiu
as alterações constantes desta resolução.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na ~data de sua de suas relevantes tarefas no primeiro estágio da sessão legislatiVa. De fato, nenhum das candentes questões nacionais para
publicação.
_
_ali ·encaminhadas, por iniciativa pfópfia oü por provocação
Art. 5• Revogam-se as disposições em contrário.
dos demais poderes, deixou de merecer exame e decisão comO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em discuspatíveis, e em prazos razoáveis. Em alguns momentos, o Legissão a redação final que vem de ser lida. (Pausa.)
lativo se impós a uma exaltação pública ostensiva, em função
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. de deliberações das quais se pode discordar, mas certamente
adotadas ao largo dos conchavas políticos espúrios e inspiradas
(Pausa.)
na devoção ao interesse público.
Aprovada.
Por todos esses títulos de merecimento, o Congresso enA matéria vai à promulgação.
cerra suas atividades no primeiro período da sessão sob o
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 2:
amparo do reconhecimento popular - amparo que jamais
Votação, em turno único, do Requerimento n-ço 381-A, lhe faltará se persistir com semelhante comportamento.
de 1991, do Senador Ney Maranhão, solicitando, nos
termos regimentais, a transcrição, nos -Anais do Senado,
Ó SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-~e à
do editorial intitulado ''missão cp.mprida'', publicado no apreciação do Requerimento n9 410, de 1991, de urgência,
Correio Brazilieose, edição de 29 de junbo de 1991.
lido no Expediente, para Ofídó -S-27, de 1991, relativo ao
pleito do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Em votação.
Em votação.
·
Os Srs._ Senadores que o aprovam queiram permanecer
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
· sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado.
Será feita a transcriçãõ solicitada.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéÉ A SEGUINTE A MATÉRIA CUJA TRANSCRI- ria que foi despachada_ à Comissão de Assuntos Económicos.
ÇÃO É SOLICITADA:
Solicito do nobre Se.nador Mauríçio Corréa o parecer
da Comissão de Assuntos Económicos.
MISSÃO CUMPRIDA
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para proferir
As vésperas do encerramento do primeiro período da
parecer.) -Sr. Presidente, o Senhor Secretário de Estado
de Economia e Finanças do Estado do Riq de Janeiro encamiatual sessão legislativa, cumpre anotar em favor do Congresso
Nacional um desempenho sob todos os títulos ajustados aos . nha, para exame do Senado Fe_deral, pedido de autorização
para elevar temporariamente, em caráter excepcional, o limite
interesses dominantes da sociedade. Vale_ o I.:e_gjstro _como
reconhecimento a um trabalho quase sempte- expoSto a ácidas
estabelecido no inciso II, do art. 3•, da RSF 58/90, bem como
críticas da opinião pública, ria maioria âas vezes improCe- para contrair novo empréstimo de Cr$ 14.500:QOO.OOO,OO (quadentes e sujeito a avaliações polítícas engajadas,_ descrite- torze bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros), junto ao
riosas 'quando não a serviço de propostas a.Dtldem0crátiC3.s: - Banco do Brasil, que servirá como COntr_a-partida estadual
:ê: certo que a atuação do Legislativo, no primeiro semes- à operação já Contraída, pelo mesmo estado e para as mesmas
tre, apresentou algumas falhas e omissões, com o·sentiâ.o firialidades, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
de excepcionalidade confirmadora da regra. Neil!- se podena Económico e Social, ato este já autorizado pelo Seriado_ Fedeexigir de uma instituição composta de mandatános egressos ral, pela Resolução n• 18, de 1991.
de todas as vertentes políticas e das múltiplas cambiantes ideo-_
O empréstimo deverá ser realizado nas seguintes condilógicas a uniformidade de atuação peculiar aos organismos ções:
Valor: Cr$ 14.500.000.000,00 (quatorze bilhões e quiunitários. As contradições de uma casa legisl_~_~iva, que fomentam ambigüidades e, muitas vezes, consagram distorções, sin- nhentos milhões de cruzeiros).
gularizam-se no conjuntO das instituições políticas. Mas constiPrazo da operação: até junho de 1992, admitido, se for
tuem fenômeno útil em certo sentido ao aperfeiçoamento do o caso, a prorrogação por período de 30 dias, até a efetiva
regime democrático, pelas lições polfticas proôigalizadas.
transferência dos recursos pelo Tesouro Nacional.
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Taxa de juros: 9%a.a., podendo ser capitalizados, em
caráter excepcional, para pagamento juntamente com o principal.
Ajuste monetário: não só o saldo devedor do_ empréstimo,
mas, também, as parcelas do crédito a liberar- cujoS desembolsos estão previstos a partir de dez/91 - serão atualizados
monetariamente pela TR (Taxa Referencial).
Garantias: cessação do produto de arrecadação do pedágio a ser cobrado !la 1' etapa da Linha Vermelha.
O empréstimo origináriO -á Cjue se refere a ResOlução
o"? 18, de 14-6-91, do Senado Federal, determinou, com relação
à garantia a ser oferecida, que o pagamento do empréstimo
será "garantido pela cessão do produto da arrecadação do
pedágio da Linha Vermelha ou de outra receita que venha
a substituí-lo".
Embora o parecer do Banco Central Dedip/Diare-911352,
de 28~6-91, não menciona a expressão "cobrança de pedágio
da Linha Vermelha ou de outra receita que venha a substituí-lo", evidentemente que as condições gerais de garantia
dos empréstimos são as meSn;tas. Portanto, a garantia oferecid.a será "a cessão do produto da cobrança de pedágio da
Linha Vermelha ou de outra receita qu~ venha a substituí-lo''.
A concretização desta operação de crédito está subordinada a vários dispositiVos conStihicioriã.ls- e-~ especifiCamente,
à Resolução do Senado Federal n' 58190.
A análise docu_mental dQ processo indica a existência de
óbices que estão, no entanto, sendo removidos, conforme
declara o memorando de entendimentos assinado entre os
Governos Federal e estadual, no dia 19 de abril deste.
Afora este ponto, a análise técnica do Banco Central
aponta para a insuficiência da margem de poupança real do
Estado do Rio de Janeiro (art. 3', II, RSF 58/90) para suportar
despesas certas e inadiáveiS, o que seria iliotivo ·para não
se dar guarida ao pedido em tela.
Entretanto, tendo em vista a importância da obra a finã.ncíar para a realização da "Conferência das Náçóes Unidas
para o Meio Ambiente e_ Desenvolvimento", a sediar-se na
cidade do Rio de Janeiro, em junho de 1997, à qual deverão
aflUir centenas de chefes de Estado e de líderes mundiais,
somos pelo acolhimento do pleito em caráter excepCion-al,
nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 52, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a
elevar, temporariamente, o limite da sua dívida mobiliária
tornando possível a contratação de empréstimo equivalente a Cr$14.500.000.000,00 (quatorze bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros}, junto ao Banco do Brasil S.A.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos termos dos arts, 4~ e_ 6? da Resolução do Sen,ado
Federal n<:> 58, de 1991, a contratar empréstimo equivalente
a Cr$ 14.500.000-000,00 (quatorze bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S.A., destinado
a servir com..o contra-partida estadual aos recursos originárioS
da União, para o empreendimento denominado ''Acesso Norte da Cidade do Rio de Janeiro".
Parágrafo único. As_condições financei(as do empréstimo são as seguintes:
_
I - Valor: Cr$14.500.000.000,00 (quatorze bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros).
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II- Prazo da operação: até junho de 1992, admitido,
se for o caso, a prorrogação por períOdo de 30 dias, até a
efetiva transferêrid(l dos recursos peJo Tesouro Nacional.
III- Taxa de juros: 9%a.a., podendo ser capitalizados,
em caráter excepcional, para pagamento juntamente com o
principal.
IV- Ajuste monetário: não só o saldo devedor do empréstimo, mas, também, as parcelas do crédito a liberar cujos desembolsos estão previstos a partir de dez/91 -serão
atualizados monetariamente pela TR (Taxa Referencial).

V- Garantias: Cessão do produto de arrecadação do
pedágio a-ser cobrado-na P-etapa da Linha Vermelha, ou
de outra receita que venha a substituí-lo.
----Art. 29 O limite para o dispêndio anual da dívida consolidada do Estado do Rio de_ Janeiro fica elevado, em caráter
excepcionãl, conforme definido pelo inciso II, art. 3~, da Resolução do Senado Federal n<:> 58, de 1991, ano a ano, até os
seguintes valores:
-- -Exérclc!o

Limite (art.3•, RSF n• 58/90)
em Cr$ milhOes

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

99.806,5
102.937,2
108.567,6
110.032,3
107.835,0
163.758,1
105.560,7
104.666,3
104.134,1
103.478,8

~

Art. 39 Esta Resolução entra em Vigor na data de sua
publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposições em contfãrio:·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
da Comissão de Assuntos Econômicos conclui pela apreSentação do Projeto de Resolução que autoriza o Governo_ do
Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito
exteino; no ·valor de 50 milhões de dólares junto ao Banco
do Brasil, para os fins que especifica.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
dO-projeto, em turnO único.
- -- Em discussão. (Pausa.)
~
_
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria irá à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redação filial que será lida pelo Sr. 1<:> Secretário.
É lida a seguinte
PARECER N' i3s, DE- 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação fmal do Projeto de Resolução n' 52, de 1991.
À Comissão Diretora apresenta a redaçâo final do Projeto
de Resolução n9 52, de 1991, que autoriZa o Governo do
Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito
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no valor deUS$ 50,000,000,00 (éiriqüenta núlhões de .dólares
norte-americanos), junto ao Banco do Brasil SIA.
..
Sala de Reuniões da Comissão, 1' de julho de 1991. Mauro Benevides, Presidente - Mareio Lac_erda, Relator Lucídio Portella - Benl Veras.
ANEXO AO PARECER N' 238,"DE 1991
Reda.ção final do Projeto de Resolução n~ 52, de 1991.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidnete, nos termos do art. 48, item 28 d9 Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N"

, DE 1991

Autoriza o Governo do Estado do Rio- de Janeil'o a elevar,
temporariamente, o Hmite da sua dívida inobiliárla, tornando

possível a contratação de empréstimo equivalente a Cr$
14.500.000.000,00 (quatorze bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros), junto ao Banco do Brasil S.A.
-

O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É o Governo do ESt"ado do Rio de Janeiro-autoriZado,
nos termos dos arts. 4~ e 69 da Resolução n9 58, de 1990, do Senado
Federal, a contratar empréstimo eQuivalente a Cr$ 14.500.000.000,00
(quatorze bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros),junto ag Bariço

do Brasil S.A., destinado a servir çomo contx:apartida estadual aos
recursos origiriárjoS da União, para o empreendim~nto denominado
"Acesso Norte d3. Cidade do RiO de Janeiro". __ ".- ..
- Parágrafo iínico. As condições financeiras d9. empréstimo sã_o
as seguintes:
~ _
I-valor: Cr$ 14.500.000.000,00 (quatrocentos bilhões e qui·
nbentos milhões de cruzeiros); ,. II- prazo da operação: até junho de 1992, admitido, se foi"
o caso, a prorrogação por peóodo,de trinta dias, até. a efetiva transferência dos recursos pelo Teso_uro Nacional;
.
III- taxa de juros_: 9% a.a., podendo ser. capitalizados, em caráter excepcional. para pagamen~o juntamep.te coiii: o, principal;
IV- ajuste_ monetário: não só o saldo deve:c;lor qo empréstimo,
mas, também, as parcelas do crédito a liberar...:..:..: ÇU.jos desembolsos
estão previstos a partir de dezembro de 1991 - ·~erão atualizados
monetariamente pela Taxa Referericial;
V- garantias: cessão do produto de arrecadação do pedágio
a ser cobrado na primeira ·etapa da Linha Vermelha, ou de outra
receita que vênhª a .substituH_o_;_ __ ,__ ______ __ ______ ___________, _________ _
Art. 2" _Q limite. para o disp~Sndio anual da -dívida consQlidada
do Estado. do Rio de Janeii"o, é elevado em c_aJ:4ter excepcional,
conforme defmido pelo inciso ,II do art. 3~ da. R'?~olução n9 ?&,..~e
1990, do Senado Federal, ano a ano, até os segu~~~s valores:

.Ex6rclo

Limite (Art.3•, RFS n• 58190)
etn Cr$ milboes

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

99.806,5
102.937,2
108567,6
11!!.032,3

107.835,0
163.758,1
105.560,7

104.666,3
104.134,1
103.478,8

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na <fata de sua publi·

caçáo.

- ~-,

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -:-:Em diSC!lSSão a
redaçãp finaL (Pausa.)
~ão havendo quem peça a palavra, encerro a discusSão.
Em votação.
·
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permaneCer sentados.
(Pausa)
Aprovada. .
--~projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redaw
ção final de matéria aprovada na Ordem do Dia da presente sessão
e que, nos termos regimentais, se não houver objeção do Plenário,
será lida pelo Sr. 1~ Secretário. (Pausa.)
É lida a seguinte:
PARECER N' 239, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação fmal do Projeto de Resolução n~ 26, de 1991.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 26, de 1991, que extingue ~rgos efetivos, vagos; do
Qu:idro do Pessoal do Senado Federal, e dá ol,).tras -providências.
Sala de Reuniões da ConiissãO~ P' de julho de 1991. -Mauro
Benevid~ Presidente - Meira Filbo, Relator - Lucídio Portella
- -Beni Veras. -ANEX() AO PARECER N' 23"9, DE 1991
Redação final do Projeto de ResoluÇão-.;, 26,-·de 1991.Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo·a seguinte
· -RESDLUÇÁO N' , DE 19Q1
Extingue cargos .efetivos, vagos, no _Quadro de PessOal
do Senado Federal, e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. V São extintos, no Quadro de Pessoal do Senado
Federal, trezentos e setenta e sete cargos efetivos, vagos até
o dia 31 de março de 1991.
··
Art. 29 São reservados, para a realização_ d_e _ctmcurso _
público, cento e noventa e seis cargos efetivos, VagOS, t'erriánés-:.
Centes, a ser:_ell!_ mantjdos_ çm incluídos? p_q_r__~!lnsformação-,
nas seguintes categorias furiciOilais:
·
a) trinta para inclusão na classe inicial da categoria funcional de Técnico Legislativo - A.rea d_e Transportes; ·
b) vinte e cinco para inclusão na classe inicial da categoria
funcional de Técnico Legislativo- Área de Segurança;
c) quarenta para inclusão na classe inicial da categoria
4!-_ncional de Técnico Legislativo -Área de Datilografia;
·
d) quinze para inCiuSao na dãSse inicial dã categoria ·furicional de Técnico Legislativo - Área de Artesanato;
··
e) trinta e cinco para inclusão na c:_lasse iriicial da categoria
funcional de Auxiliar Legislativo - Area de Portaria; · f) oito p~ua inclusão na classe iniciál da C?tegoria funcional de Auxiliar Legislativo --Área de Telefonia;
g) dez de Analista Legislativo - Área de Comunicação
Social - para preenchimentO por candidatos aprovados em
concurso público já homologado;
_
h) dez de Analista Legislativo - Área de Biblioteconomia - para preenchimento por candidatos aproVados em
concurso público já homologado;
i) quinze para inclusão na classe inicial da categoria funcional de Analista Legislativo -Área de Taquigrafia; e
j) oito para inclusão _na classe inicial da categoria funcional de Técnico Legislativo - Área de Eletricidade e Comunicação.
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Art. 3~> A Subsecretaria de Administração-- de Pessoal
republicará o Quadro de Pessoal do Senado Federal, com

as alterações constantes desta resolução.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data _de sua
publicação.
·
Art. -5'" Revogam-se as disposiç6es em OOnfiário.0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A redação
final lida vai _ã publicação.
·
. -· ·
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1<:>

Secretário.
É lido e aprovado o seguint-e:
REQUERIMENTO N• 413, DE 1991
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, reqiieiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votaÇão,
da redação final do Projeto de Resolução n" 26, de 1991,
. de iniciativa da Comissão Diretora, que eXtingue cargos efeti-
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ESsa pesquisa, a: meu ver, já demonstra uma inflexão
de rumo da sociedade brasileira com relação à ·questão educaci_pnal. Pela primeira vez, VejcJa ·e·duca,ção-figu·rar cofio' item
de pi-i~meira necessidade no .coração e nas mentes do povo
brasilei.ro. Isso_ nos faz pensar sobre a necessidade de dar,
Cad~ ·vez mais, ênfãse à questão ·educacional brasileira. O
PafS_vivee conVive com niuitOs problemas. Por isso, ao elegê-la
pr!of_idade, fiCamos às vezes -perplexos sem saber qual o melhor caminho a trilhar. Parece-me que, com o passar do tempo,
dentr~ muito~ problemas grayes e agudos que enfre!ltamos,
surge a 'educação cOtrio algo que se converteu num· ponto
consensual. Todos consideram· que, sem ênfase à educação,
, nada ~e fará; .que o_País não romperá o subdesenvolvimento,
ou alçará a condição_ de país desenvolvido, ellquanto não investir maciça e consistentemente em educação. Aliás, é isso que
vêm fazendo os povos que ingressaram no ·chamado Primeiro
Mundo. Aí estão os paíSes da Europa Ocidental, América
do Norte, nomeadamente os Estados Unidos e o Canadá;
àí estão_~s pafses ·da chatpada Franja Asiática, enfim, tOdos
OS países que-- tiveram êxitó em suas políticas de desenvolvime'nto. Investiram - irisisto -maciça e ·pesadameil.te em

vos, vagoS, do Quadro de Pessoal do Senado Feçieral, ~ dá
outras providências.
.. . .
_. _Sala das Sessões, I' de julho de 1991. -Mauricio Corrêa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -::-.Aprovado educação~
o requerimento, passa-se à apreciação da redação final lida.
·Sr. PreSidente, o governo americano a-caba de fazer, há
Em·discussão. (Pausa.)
pouco, uma pesquisa com relação a esse assu~to, após o q"ue~
Em votação.
o Presidente George Bush encaminhou ao Congresso Nacional
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. um projeto intitulado:_ "América-2000, uma êSti-atégia da edu(Pausa.)
·
· · ·
-·
cação".
.
Aprovada.
- .Nesse projeto ·do Presidente George Bush - não vou
A matéria vai à promulgaÇãO.
__ lê-lo·, aqui_, ma~ apenas. chamar a atenção para alguns pontos
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores - -:-S .. Ex! e~_t;:tb~l~~e~ algumas metas que, a meu ver, poderiam
inscritos.
- · · · ·· ·- -·
ser seguidas peló povo e pelo -GoVerno do nosso País.
Concedo a. palavra ao nobre Senador M:arc:o Maéiel. _,
As suas metas são basicamente as segUintes:
.
"Até o ãno 2000, assegurar a todas as crianças condições
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. 1-,~mincia <>.seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr~ _llre_Sid~ilte <;l_e_ ch~gar à e~~la: _apta-s a ~pl-ender; ass-eg_Urar a cõnCiusão
e Srs. Senadores, serei breve nesta minha comuniCação, que da escola secundária, pelo menos, a 90% dos alunos. - ·
~_-.Os ~studantes americanos deverão terminar o 49 , 89 e
tem o objetivo de solicitar à Mesa, nos termos do" art. 210
o
12<:>
anos escolares, tendo demonstrado competênda enl màdo Regimento Interno, a transcrição, nos Anais da casa, de
pronunciamentos "eitos por ocasião da abertura do. Encontro térias básicaS, tais como Inglês - por se tratar dos Estados
Internacional de Alfabetização" e Cidadania, ocorrido-em Bra- Unidos; aqui, seria o Português - ainda em Matemática,
sília, Distrito Federal, pl)r iniciativa do Ministro de Estado Ciências, História, Geografia; e tmias as escolas americanas
deverão assegurar que todos os seus· alunos aprendam a utilizaie Educação Senador Carlos Chiarelli.
.
Como sabe V. Ex·, .Sr. Presidente, a educação é algo be~ a sua inteligência, de modO a estarem rprip-aradô-s para
que precisa ser efetivamente priorizada, enquanto ação·gover- a ~dadania·responsável, aprendizagem adicioiial e empregoS
namental. É algo que necessita, por isso mesmo, merecer produtivos na moderna sociedade econômica.
_ _Por outro ~ado, o Presidente George Bush fixou como
_
atenção cada vez maior do Governo.
Recentemente, uma pesquisa feita pelo jornal O Estado meta que os ·estudantes americanos_ deverão ser os primeiros
~o mundo em_ Ciências e Matemática. Isso, certamente, se
de S. Paulo demonstrou que o povo concorda com a necessidade de se dar à Educação a prioridade que, a nosso ver, deve ao fato_ de estarmos vivendo uma grande reVolução científica··e tecnol6gi~ que pressupõe, conseqüentemente, grandes
ela reclama.
Consultado o povo brasileiro- através de uma pesquisa investimentos nessas áreas, nas chamadas Cíêncías Exatas.
.Todo adulto americano ____;é outra meta do_Governo Bush
encomendada pelo jornal O Estado de S. Paulo ao Ibope e
também pela Confederação Nacional das IndústriaS: - sobr~ -setá alfabetizado e possuirá o conhecimento e as habilidades
o que considerava prioritáriO fosse feito, 'que problema o Go- necesS:irias para _colnpetir nuinã. economia global e exercer
verno deveria resolver, entendeu-se que a Educação era o os direitos e responsabilidades da cidadania. Por fini, toda
principal problema a ser enfrentado e resolvido pelo Governo. escola americana deverá estar livre das drogas e da violência
Essa pesquisa foi realizada ouvindo-se um universo de e of~recer.um ambiente disciplinado, o que conduz ao apren·.
. -3 mil e 650 pessoas, no perfodo de 10 a 18 de abril. Por dizado."
.
.
-- .
_ Ãqui e_stá~ em síntese, Sr. Presidente, o que o Presidente
aí se vê, Sr. Presidente, a importância que a Educação já
a:_e_ôrge Bush ch3.mou de uma estratégia para a educação,
ocupa na percepção do povo brasileiro.
·
A pergunta era a seguinte: O que é importante para ineta 'a ser alcançada até o ~no 2000, um plano ambicioso,
melhorar o País? Cinqüenta e sete póf-Cerito-das pessoàs reS~· mas bem mostra o·cu_idado e a atenção que o governO ameriponderam: "Educar o povo,. Depois, em segundo lugar, 46%, cano dispensa à qUestão educacional, como, aliás, o fazem
os países do Primeiro Mundo ou que dele estão próximos.
é que aparece o item: Produzir alimentos para a população.
-

\
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Por isso, Sr. Presidente, venho solicitar à Casa sejam
inseridos nos Anais do Senado Federal discursos proferidos
durante a abertura do Encontro Internacioiial de Alfabetização e Cidadania, realizado em Brasília.
Esse encontro, como eu disse há pouco, foi patróciiiado
pelo Ministério da Educação, mas teve também a participação
da Unesco, pois aqui esteve, inclusive, o seu- Diretor-Geral,
o prof. Frederico Madjor, bem assim o apoio da Organização
dos Estados Americanos- OEA, aqui presente, através do
próprio Secretário-Geral, Embaixador Baena Soares, ilustre
diplomata brasileiro; sem contar, como já disse, o apoio e
a cooperação de outros órgãos do Governo brasileiro, que
se associaram ao esfo:rço do Ministério da Educação, sob a
lúcida direção do Senador Carlos Cbiarelli, com relação a
essas questões da alfabetização e cidadania, ligadas ao processo de crescimento nacional, porque não podemos pensar
em cidadania e em desenvolvimento sem pensarmos em educação.
Sr. Presidente, sem querer alongar-me em considerações,
gostaria de dizer que o Ministro de Estado da Educação,
entre- -outrõs- ffens--disse-1Io -diStürso âe- abertura que "há um
consenso nacional, hoje, de que a alfabetização deve ser entendida não apenas como o domínio da escrita e da leitura em
língua materna, da matemática básica, de noções gerais sobre
o processo social, mas também ao domínio dos instrumentos
necessários à- participação efetiva nos processos produtivos,
à visão crítica _dã. realidade, ao usufruto dos bens s_o_ciais e
culturais e à melhoria das condições de vida.
Assim sendo- afirmou o Ministro da Educação- "A
alfabetização é o in-ício de um processo_ que só alcança sua
irreversibilidade e plenitude' com a universalização do ensino
fundamental gratuito e de qualidade". Significa dizer gue temos que universalizar o acesso à escola, sobretudo aos mais
carentes, com uma escola de boa· qualidade, não basta simplesmente dar o acesso à escola, se o ensino não-é bom. E, além
disso, ao darmos acesso à escola, devemos antes prover a
criança das condições mínimas para que possa asSimilar que
lhe vai ser ministrado. Daí a importância de darmOs o apóTcf
complementar à criança pobre, quer em termos da merenda
escolar, quer através do acesso ao livro didático, quer, enfim,
através da assistência médico-odontológica.
Digo sempre: A escola é igual, mas os lares não são
iguais. E é fUndamental, portanto, que a criança de família
mais carente receba por parte do Estado todo apoio, todo
cuidado para que possa, ao ter acesso à escola, assimilar aquilo
que lhe vai ser ministrado e, assim, auferir resultados concretos
daquilo que ela venha a aprender, vivendo e convivendo na
escola.
O Sr. Hugo Napoleão - Permite-me V. EX' um aparte?
O SR. MARCO MAClEL - Pois não, nobre Senador.
Ouço o aparte de V. Ex• que foi, inclusive, Ministro da Educação.
O Sr. Hugo Napoleão- Nobre Senador, devo dizer que,
seguramente, o ex-Ministro da Educação Marco Maciel é uma
das pessoas que melhor entendem de educação no País.
O SR. MARCO MACIEL- Obrigado a V. Ex• pela
generosidade.
O Sr. Hugo Napoleão- É uma verdade, porque V. Ex•
passou por uma experiência magnífica. O Programa de Ensino
Básico de Escola para Todos, continha um alcance e uma
visão inconfundíveis, absoluta e rigorosamente precisos em
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rilã.téfià~de-téc"iiicaoeducacional,

exatamente porque o princípio

é o de que da base que tudo começa. Evidentemente, a questão

primordial para a educa-ção é a de alfabetização, tendo em
vísta o número de analfabetos com 15 anos ou mais segunç:lo
publicações mais recentes, ser de 22 milhões de brasileiros,
número--absolutamente estarrecedor para o qual é indispensável, dar toda a atenção tendo em vista a questão da cidadania. Realmente, a cidadania começa pelo alfabeto e é justamente através do conhecimento que o indivíduo terá ciência
de seus direitos e conhecerá os limites para respeitãr os direitos
do próximo na concepção mais simples da cidadania.
Creio que melhorar a qualidade do ensino fundamental
é algo de imperiosO. Na nlinha passagem pelo Ministério,
procurei fazer avaliações permanentes do ensino, com vistas
à melhoria da qualidade do que se transmite, e vejo que
hoje, em cada 100 pessoas, 13 apenas chegam à última série
do l'i' grau. Os_números. brasileiros são_ass1!stadore!), mas os
problemas foram seguramente amenizados quando, de sua
passagem à frente da Pasta da Educação.
O SR. MARCO MACIEL- Muito oorigado, meu caro
e ilustre Colega, Senador Hugo Napoleão, Presidente do meu
Partido, a quem quero agradecer, mais uma vez as_ referências
elogiost:.s que V. EX" faz, da minha passagem no Ministério
da Educação. E eu gostaria de dizer a V. Ex• que outro não
é-u meu conceito, o meu juízo, aliás, o desta Casa acerca
do período em que V. Ex• esteve à frente do Ministério da
Educação, enfrentando e resolvendo, com espírito público,
com probidade e eficiência, os graves problemas que ainda
hoje, infelizmente, desafiam o bom desenvolvimento, o bom
desempenho do processo educacional em nosso País.
O Sr. João Calmon - Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador?
O SR. MARCO MACIEL - Pois não, Senador João
Calmon, ouço V. Ex•, que é o grande apóstolo da educação
e que foi, inclusive, no ano passado, por ocasião do Ano
Internacional da Educação, alçado pela Unesco à condição
de Embaixador Honorário da Unesco em nosso País.
Ouço, portanto, com satisfação, o aparte de V. Ex~
O Sr. João Calmon -

Inicialmente, agradeço _a V. Ex• _

as generosas referências a mim. Sou apenas, ·nobre- Sen-ador
Marco Maciel, um lutador infatigáVel aa -ca-usa da Educação.
Essa é a minha credencial. Oi-g:ulho-me muito dq que tenho
conseguido fazer, contando sempre com o seu estímulo. Quando V. Ex• foi titular da Pasta de Educação, teve um gesto
inesquecível, propondo a minha inclusão na Ordem Nacional
do Mérito Educativo, conferindo-me a Grã-Cruz, em solenidade presidida pelo Chefe da Nação, o atual Senador José
Sarney.
O SR. MARCO MACIEL -Fazendo justiça ao trabalho
que V. Ex' desenvolve, um trabalho que é reconhecido não
somente pelo Congresso, mas por todo o País.
O Sr. João Calmon - Interpreto esse gesto como uma
generosidade do Presidente José Sarney e de V. Ex•, que
foro seu dinâmiCo Ministro da Educação. Tenho-me dedicado,
por duas décadas, a essa batalha. Infelizmente, chego à conclusão um pouco melancólica de que os resultados não foram
espetaculares. Há muita coisa ainda a fazer, obviamente, mas
V. EX' e seu Colega, Senador Hugo Napoleão, fizeram um
eilolme esfOrço, quando foram titulares da Pasta da Educação,
pará melhorar o quadro do ensino em nosso País, que ainda
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apresenta graves debilidades. A propósito-da leitura do "Programa do Presidente George Busch"- não cheguei a ou-vi-lo
integralmente, porque não me encontrava em plenário- gos-

taria de fazer a V. Ex~ um apelo, como Líder do Governo
no Senado. No Governo Reagan foi lançada, nos Estados
Unidos, a idéia da realização de uma ampla e profunda avaliação da educação americana...
-O SR. MARCO MACIEL - Sobre aquele relatório A
Nation at Risk, se não estou equivocado.
O Sr._ João Calmon- Certo. Sistematica:m:ente, eu o
tenho oferecido a todos os Ministros da Educa_ção nos últimos
anos, como também aos _Presidentes da República: ao Presidente José Sarney e,_ mais recentemente, ao Presidente Fernando Collor. Não me limitei a distribuir exemplares desse
livro sobre a avaliação americana 1 que apresentou resultados
extremamente graves, justificadores do seu título: A Nation
at Risk. Foram detectadas tamanhas falhas na estrutura do
ensino nos Estados Unidos que, realizadã essa avaliação, foram seus resultados divulgados no dia seguinte, nas manchetes
dos principais jornais norte~americanos e, no mesrrio dia da
reunião no Oval Office - hoje já temos, também, o nosso
Oval Office- foram o_s result(!dos divulgados no horário nobre
das principais redes de televisão dos Estados Unidos.
O SR. MARCO MACIEL -

A partir daí publicou·se

A Nation at Risk.

O Sr. João Calmon- O lançamento desse libelo A Natlon
at Risk teve como conseqüência a seguiilte revelação traumatizante, que cito textUalmente: "Se uma potência estrangeira
quisesse organizar um esqueina para liquidar os Estados Unidos como nação independente, não conseguiria elaborar um
plano tão eficiente para essa finalidade como o _a"tuªl si~tçma
educacional norte-americano". A partir desse dia em que tomei conhecimento dos detalhes da avaliação e do resultad_o
da reação americana - três anos depois foi lançado o livro
"A Nação Responde", que resume todas as providências-1Qmadas para enfrentar o quadro tenebroso da educação americana -passei a sonhar com a realização, no Brasil, de uma
avaliação desse tipo, '!.valiação essa- que üúiibém foi feita na
União Soviética, no Japão e em outros países desenvolvidos.
Nobre Senador Marco Maciel, por três anos sucessivo-s, para
os exercícioS-de 1989, 1990 e 1991, introduzi, no Orçamento
da República, verbas para essa finalidade. Infelizmente, apesar da boa vontade, e da receptividade que a idéia encontrou,
não apenas da parte do atu_al Presidente como de todos os
Ministros da Educação, até agora esse-dinheiro" íiãõ foi uli1izado para realizar essa ampla avaliação da educação brasileira.
Eu compararia esse CC:nripõrtaineritó ao de uma criatura que
estivesse doente e se recusasse a submeter-se a um exame
meticuloso-;-capaz de--dere-ctare-xatamenre--o-s-sens--males. Gostaria de aproveitar esta oportunidade, em que V. Ex~ faz
referências Justas ãos esfOrçOs do Senhor Presidente Fernando
Cãllor e do atual Ministro da Educação, Carlos Chiarem,
na área da Educação, para desejar, que, finalmente, o Brasil,
utilizando esse dinheiro incluído em três orçamentos sucessivos, possa realizar ampla avaliação da educação brasileira,
sem a qual poderemos incidir no erro de graves desperdícios
no setor educacional. V. Ex~, além de ser um líder nacional,
é também um líder de extraordinária-importância no Nordeste
e conhece, muito melhor do que eu, as graves lacunas do
ensino nessa área sofredora do Brasil, como também ocorre
no Norte e em vários- -outro-s ESTã-dos do CentrO do nosso
País. Fica aqui esse apelo a V. Ex•, ao Presidente Fernando
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Collor e ao Ministro da Educação, ao mesmo tempo em que
desejo exaltar a dedicação realmente inexcedível de V. Ex•
à caUsa da educaçãO, desde o tempo em que foi G_ovemador
do seu Estado e quando exerceu, com muito brilho e eficiência,
as funções de Ministro da Educação. Muito obrigado.
. O SR. MARCO MACIEL- Senador Jo~o Calmon, quero
agradecer, entre desvanecido e sensibilizado, o aparte com
que me honrou, e dizer que V. Ex• salientou muito bem que,
quando o Presidente Reagan lançou o alarme no seu relatório,
sob o título "A Nation at Risk, imediatamente a sociedade
respondeu, originando ... A Nação Responde", que foi o segundo documento.
Isso deve servir de lição, porque precisamos, no Brasil,
ter também a consciência de que certos problemas _não são
apenas do Governo, mas de toda a sociedade. Acho, por
exemplo, que a questão educacional deve ser vista enquanto
urna tomada de consciência coletiva, e não como algo que
deve ser debitado à responsabilidade dos governos, quer federal, estaduais ou municipais. Enquanto não tiverni.os essa consciência, o problema da educação-não decolará em nosso País.
E eu diria, parafraseando o Ptesidente John Kennedy, que
"governar é administrar pressões".
O próprio Governo_ não se mobiUzará enquanto a socie-dade não se pressionar nesse caminho, nessa linha. Daí" por
que considerei muito importante essa pesquisa a que me reportei há pouco, publicada no O Estado de S. Paulo e realizada
pelo lbope, a pedido da Confederação Nacional da Indústria,
que demonstra que o povo já deseja dar â educação essa
prioridade, já deseja dar maior espaço, conseqüentemente,
à solução dessa questão.
Por firri, quero dizer a V. Ex\ em atenção ao apelo que
formula desta feita no aparte, que me juntarei à luta de V.
Ex~, para que poSsamos fazer essa desejada avaliação da EducaÇão em nosso País~ viabiliZando, inclusive, o cuniprimento
de um _preceito estabelecido, se não estou equivocado, na
Lei Oiçamentária, que nela foi incluído· por emenda de V.
Ex• E, quem sabe, no próximo encontro com o Ministro Carlos
Chiarelli e com 't> próprio Presidente Fernando Collor, vou
referir a este assunto para que posamos ter uma solução terminativa. - Mas, eu quero encerrar o meu pronunciamento, dizelildo
que estou integralmente de acordo com as colocações que
V. Ex~ produz a esse respeito. -- O Sr. Garibaldi Alves Filho- Permite V. Ex• um aparte,
Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL - Ouço o aparte d<> nobre
Senador Garibaldi Alve~ Filho,

O Sr-. Gariba!di Alves Filho -

Senado~

Marco Maciel;

eu queria dar aqui um depoimento a respeito dO trabalhodo Senado Federal no que toca a Educação. Este ano, por
exemplo, nós tivemos a realização, na Comissão de Educação,
de um Seminário sobre o Desafio da Educação no ano 2000.
Realmente tivemos a oportunidade de trazer para o plenário
da Comissão de· Educação muitos especialistass, e também
oUVimos aqueles _que poderíamos considerar a prata da casa,
como foi o caso do Senador João Calii_lon, qu~ participou
ativamente do Seminário ei que fez, inclusive, uma palestra
sobre a Avaliação do Processo Educacional no Brasil, da con~
juntura educacional no País. E trouxemos reitores de universidades, professores; foi um seminário irilportartte aqliéle realizado na Comissão de Educação, o- que significa dizer ·qu"e -
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o Senado realmente está preocupado. Mas só a preocupação
não é suficiente. Temos que tomar providências mais objetivas. E, tendo em vista que o Senado já fez esse esforço,
esse seminário, ·que- está sempre presente, discutindo esses
problemas, Senador Marco Maciel, creio que tais providências
devem vir da parte do Poder Executivo, que é o que deve
'responder. A exemplo do governo americano, toda a Nação
está dizendo que estamos correndo um grande risco, na medi;da em que estamos menosprezando a educação, a começar
'pelo problema da marginalização a que foi entregue _o- ensino
superior- tivemos, aqui, o caso do esquecimentó-âõs ·proprios professores universitários no reajuste do servidor público. Então, Senador Marco Maciel, dando uma modesta colaboração ao seu discurso, quero dizer a V. Ex\ como Ministro
da Educação que foi, que está na hora de o Poder Executivo
falar a respeito da Educação.

O SR. MARCO MACIEL -' Senador Garibaldi Alves
Filho, ao agradecer o seu aparte gostaria de acrescentar qtie
V. Ex~ chama a atenção para um fato extremamente importante que conseguimos· produzir, no prirheiro· Sein'eStre, no
Senado Federal, que foi a realização desse importante simpósio promovido na Comissão de Educação.
Lá não pude estar sempre, preso a outros compromissos,
mas não posso deixar de reconhecer que foi um encontro
muito íniportante para-o nielhor esclarecimento da causa educacional em nosso País. E, agora, -até me ocorre-sUgerirse tal providência já não está pensada -que possamos, através
da Comissão de Educação, presidida pelo Senador Louremberg Nunes Rocha, fazer chegar as cond_usões dos nossos
trabalhos ao próprio Ministro da Educação e ao Presidente
da República. Acho que seria uma forma de o Senado dar
o testemunho de suas preocupações com relação a essa ques::
tão.
Proponho-me juntamente com o Ministro Carlos Chiarem, da Educação, a solicitar ao Presidente da República
essa audiência, para que, dessa forma, criemos uma instância
a mais para discutirmos essa questão educacional.
Tenho sempre presente que um assunto só começa a ser
resolvido quando há sobre ele uma- consciência.- Enquanto
'não nos concientizarmos, náo conseguirmOS Cónciehtizar _a
população da importância da Educação, não vamos senslbi, lizaros governos, porque, enfim-, o governo reâge-, riuma socie~ dade aberta, numa sociedade democrática em função de pressões legítimas que recebe.
_
·
É essa a minha opinião. Agradeço ao aparte de V. Ex~
O Sr. Ronao Tito- V. Ex~ me concede um_ aparte, nobre
Senador?
O SR. MARCO MACIEL- Ouço, Senador Ronan Tito,
a manifestação de V. Ex•
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Marco Maciel, sempre que se fala em Educação, sinto-me provocado porque
acho que a saída para este País é pela Educação.

O SR. MARCO MACIEL- É verdade!
O Sr. Ronan Tito - Depois de chegarmos à conclusão
de que o importante não é a riqueza- natural, mas a riqueza
artifiCial, ou seja, a riqueza que tiãDsformamoS com a inteligência - a partít disso o Japão ensinou ao mundo, e o fez
de maneira sobeja- acho que se agora não nos dedicarmos
â Educação de maneira determinada, séria e profícua, é ficarmos feito cachorro correndo atrás do rabo: não vamos achar

Julho de 1991

a nossa solução. Há poucos dias dei uma sugestão aqui, que
alguns até acharam graça, embora a idéia não seja jocosa,
mas pragmática: é a de tirar o primeiro grau da competência
do Ministério da Educação; só o Conselho Federal de Educação tomando _conta, apenas para fiscalização do currículo,
da grade, etc. Mas, a obrigação do ensino de primeiro grau
tem que ficar com os municípios. Parece-me que só em dois
países no mundo o Ministério da Educação cuida do ensino
de primeiro grau. Temos que descentralizar. O prefeito é
vigiado pelos vereadores, pela população, de perto. Hoje há
obrigações constitucionãis, não só do lado federal e estadual,
mas também do municipal. Se o Governo ficar apenas na
fiscalização e descentralização os recursos, tenho a impressão
de que vamos, na área do primeiro grãu, ter uma otimizaÇão
dos recursos e um melhor aproveitamento, também, do ensino
de primeiro grau. A construção de escolas, quando feita no
municfpio, pelo prefeito, é uma obra que, quase sempre, fica
por menos da metade do preço do que quando é dirigida
pelo Governo Federal, distante, burocrático e, muitas vezes,
sem o conhecimento da realidade local. Por isso é que no meu entendimento --ensino de primerio grau deve Seigeneralizado; não pode ficar nenhuma criança neste País sem
esse ensino. Aí, sim - para mim - é função do Estado. O SR. MARCO MACIEL- Estou de acordo.
O Sr. Ronao Tito- No meu entendimento, e no mundo
todo, a universidade é para uma elite. Essa elite pode ser
maior ou menor, dependendo, no entanto, do poder aquisitivo. Mas, mesmo nos Estados Unidos, a universidade, na
sua grande maioria,-ê paga e é cara. Agora, o primeiro grau,
vamos descentralizá-lo; vamos, a partir do Senado, fazer um
coro, dizendo: vamos descentralizar, vamos passar isso para
o município e fica o Governo Federal para cobrar o currículo,
em primeiro lugar; a grade, a qualidade do ensino e a aplicação
dos recursos em segundo lugar. Desculpe-me por ter-me alongado e agradeço a V. Ex•~
O SR. MARCO MACIEL- Eu é que agradeço a contribuição que V. Ex• traz ao meu modesto pronunciamento.
A respeito das palavras de V. Ex\ quero fazer, de forma
muito rápida, três observações:
Em primeiro lugar, essa questão da transferência efetiva,
real, concreta, do primeiro grau para os municípios, passa,
a meu ver, por uma nova distn'buição do perfil de receitas
e despesas do País. Aliás, quando fizemos a nova Constituição,
nós não cogitamos, antes de fazermos a reforma tributária,
de discutir melhor com quem estão as receitas e com quem
estão as despesas em nosso País, ou seja, não se fez um estudo
mais adequado do perfil da distribuição dos encargos públicos.
Se_ bem que formalmente, pela Constituição, o primeíro grau
esteja a cargo dos municípios e dos Estados, na prática isso
-não ocorre porque os municípios são instituições que ainda
não dispõem de recursos necessários para poderem alavancar
o ensino do primeiro grau, para propulsar esse ensino em
termos adequados. Então, o que me parece é que deveríamos
cogitar em fazer, quem sabe, até um seminário para discutirmos uma questão que tem muito a ver com a Federação
no ~rasil, que é a distribuição dos encargos públicos; com
quem estão as receitas, com qlleni estão as despeSas e como
essas receitas e despesas devem se distribuir pelos diferente_s
níveis de Poder: União, Estados e municípios. Somente assim
daremos a efetiva prioridade ao primeiro grau.
E~ realmente, penso que não teremos uma sociedade demociática enquanto não resolvermos essa questão, porque
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não há cidadania sem educação. Se a democracia tem como · investe na educação, ou como disse H. G. Wells: iremos para
definição básiCa a igualdade de oportunidades, se não assegua catástrofe.
rarmos essa educação não se realiza aquilo que é um dos
O Sr. Humherto Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte?
pressupostos de uma sociedade democrática: a igualdade de
oportunidades.
~ ~ O SR. MARCO MACIEL- Com prazer ouço V. Ex•
Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que__y. Ex~ tem
O Sr. Humberto Lucena - Antes que V. EX' encerre
razão quando diz que educação é o básico numa sociedade, o seu pronunciamento, nesta tarde em que concluímos os
sobretudo agora que o mundo está mostrando uma grande nossos_ trabalhos, gostaria de levar o meu apoio às palavras
revOlução no campo da inteligência -como V. Ex_~ lembrou de V. Ex~, dizendo que- me parece também muito importante
- que é esse novo tipo de propriedade, a do saber, que que pensemos em fazer no campo da Educação o que já se
surge agora no murr~o. A_liá~,_o Papa João Paulo II, na última realiza no campo da saúde, isto é, um plano de ação integrado
Encíclica Centésimos Annus, fazendo um retrospecto do mun- entre a União, estados e municípios. Sabe V. Ex~ que o chamado de 1891, quando foi editada a Encíclica Rerum Novarum, do SUS, o plano de ação integrado no campo da saúde pública,
aos dias de hoje, observa que se no fim do séc_ulo XIX_bavia está dando resultados satisfatórios no País porque, através
o grande problema da propriedade da terra- estava surgindo dele, se conseguiu somar os recursos financeiros- da União,
naquela ocasião um novo tipo de propriedade, qüe era a do dos estados e municípios em torno de uma programação única,
trabalho - , agora é a propriedade do saber que começa a o que não ocorre no campo da educação. Penso que poderíater um importância muito grande, face a essa reVOlução cientí- mos levar para a educação a experiência da ação integrada
fica e tecnológica em que vive o mundo. Ao lado da proprie- na saúde pública o que traria, a meu ver, benéficos resultados
dade territorial, da propriedade financeíia, da propriedade para as __ metas a que se propõe o Governo. V. Ex~ tem· toda
do trabalho. do salário, surge a propriedade do __s_aber, que a razão, como os nobres aparteantes, quando enfatiza a necespassa muito estreitamente pela questão educacional.
sidade da educação como instrumento de progresso e de civiliQueremos torriar parte nessa grande revolução científica zã.çã-o:- TemOs não Só o exetnpJo- do Japão, mas também o
e tecnológica que se opera no mundo, sobretudo, em algumas da Coréia do Sul, onde recentemente eu, o Senador João
tecnologias de ponta, como engenharia gené~i~a~ ~i?tec~o Calmon e outros estivemos. Ali trocamos idéias com diplologia, mecânica de precisão, química fina, produção de novos matas brasileiros sobre o que representou a educação para
materiais~ de informática e microeletrônica, só para citar cinco
o aeSeriVolvimento da Coréia do Sul, um dos "Tigres Asiátiou seis delas. Como é c:J.rie nós vamos partiCipai dessas grandes cos", que deu um passo gigantesco em direção ao desenvole novas fronteiras do saber, se não investirmos em educação, vimento_ económico, e social.
e não prepararmos o cidadão brasileiro?
O SR. MARCO MACIEL - Muito obrigado, Senador
Por fim, nobre Senador Ronan Tito, eu gostaria de dizer, Humberto Lucena. Acolho com muita satisfação a sugestão
em função de uma colocação que V. Ex• fez aqui que é neces- que V. Ex• traz à CaSã, -no sentido de tentarmos dar à educasário que saibamos eleger nossas prioridades, não podemos ção, quem sabe, o mesmo tratamento dispensado à questão
considerar tudo como prioridade em nosso País. O círculo da saúde pública em nosso País. _Quem sabe se, através de
vicioso do subdesenvolvimento só será vencido quando atacar- um plano efetivamente articulado, envolvendo os trés níveis
mos a primeira questão, a área educacional, que, aliás, a de Governo- União, estados e municípios-, que são entes
meu ver, já se converteu em questão consensual. Não há federativos em nosso País, possamos contribuir para que a
ninguém, no Brasil, contrário a que se dê ênfase à educação. educação caminhe de melhor forma, seguindo as pegadas de
Penso que esse assunto já se converteu em qu-estao Consensual; outros países que, como V. E~ póde verificar em sua última
o que falta agora é uma mobilização nessa direção, é determi- viagem ao exterior, estão sendo extremamente bem-sucedidos
nação e obstinação para que se consiga esse objetlvo. E, assim na sua luta para eliminar a pobreza, a fim de criar melhores
fazendo, vamos mudar a face de nosso País.
condições de vida para seus povos.
Muita gente diz que investir em educação é trabalhar
Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao concluir minhas palaem mudanças~ a longo prazo. Divirjo dessa opinião. No mo- vras, solicito que sejam transcritas, de acordo com o que
mento em que se investe em educação, os resultados ocorrem dispõe o art. 210 do Regimento Interno, as manifestações
no dia seguinte, nos mais variados_ planos e produzem efeitos feitas durante a abertura do Congresso Internacional sobre
que perpassam anos e séculos. E foi graças a isso, por exemplo, Educação Alfabetização e Cidadania, realizado em Brasflia
- e perdoem-me o exemplo já tão surrado - que países no mês de abril último.
como a Alemanha e o Japão, que saíram destruídos da II
Sr. Presidente, gostaria de fazer tam~êm um reiDstro soGrande Guerra Mundial, no dia seguinte converteram-se em
grandes Nações. Alguns dizem para justificar, qtie-n:ão, que bre o encerramento das nossas atividades no primeiro semestre
foi o Plano Marshall que levou recursos para que a Alemanha, deste ano. Na realidade, estamos finalizando os nossos trabaem tão pouco tempo, fosse como já o é agora, 40 anos depois, lhos, praticamente no segundo semestre, porque já estamos
considerada a segunda potência económica do Mundo. Por em julho. Assim como já o fez o Senador Coutinho Jorge,
que isso aconteceu? Absolutamente, não foram os 10 ou 12 ao encerramento dos nossos trabalhos, gostaria de cumpribilhões oriundos do Plano Marshall, mas sim, o fato de existír mentar o Senado Federal pelo muito que realizou, de modo
na Alemanha um povo educado, treinado, habilitado de bons especial V. Ex•, à frente dos trabalhos realizados.
Quero cumprimentá-lo pela maneira com que se desinprofissionais que foram capazes de reerguer o país. Insisto:
cumbiu dos encargos presidenciais e à Mesa, dizendo que,
isso é fundamental.
Educação é civilização. Como definir a civilização? H. realmente, esse foi um semestre extremamente fértil para o
G. Wells certa feita, disse com muita propriedade, que civili- Congresso Nacional, quer em termos de consolidação da imazação é a corrida entre a educação e a catástrofe·.- Ou se- gem do Parlamento na opinião pública brasileira, quer em
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termos de consolidação do Congresso Nacional no conjunto
das instituições brasileiras.
Já houve quem o dissesse - se não me engano, Clemen~
ceau -que uma instítuiÇão é a soma do que são seus integrantes. Na proporção em que nos empenhamos, aqui, em bem
cumprir os nossos misteres, os -nõssos afazeres, nós, de alguma
forma, contribuímos para consolidar o papel da instituição
congressual, de modo especial, o Senado Federal. Entre muitas e muitas questões que aqui enfrentou e resolveu, gostaria
de salientar a negociação dos juros da dívida externa, que
foi realmente uma questão extremamente candente, posto
que é um dos atuais problemas com que se defronta o nosso
País, sobretudo, as nossas relações com o exterior.
Ao Senado Federal, vejo uma C3sa que tende, cada vez
mais, a se especializar nessas questões, e, conseqüenterpente,
a ter um papel mais destacado tanto na ação governamental
como um todo, como, de modo especial, naquelas ações que
digam respeito às relações com o exterior. E o Brasil terá
que priorizar essas questões, porque vivemOs, nesta virada
de milênio, num mundo caracterizado pela interdependência
e que se converte, como disse certa feita Marshall McLuhan,
numa aldeia global, que, conseqüentemente, exige cada vez
mais uma presença do_ País atenta e ativa, através--da sua
Casa corigr"essual, no encaminhamento das grandes questões
que vive o mundo, de modo especial das grandes questões
que vive o nosso País.
Por isso, Sr. Presidente, encerro as minhas palavras, cumprimentando V. Ex• e todos os integrantes desta Casa, as
diferentes bancadas pelos seus respectivos líderes, esperando
que possamos continuar nessa trilha, que certamente vai propi~
ciar a consolidação não some-nte do nosso espaço institucional,
mas também da democracia brasileira, democracia que não
a queremos apenas enquanto instituição representativa, mas
cada vez mais, enquanto instituição participativa, ou seja,
capaz de fazer com que todos se--sintam realmente partícipes,
decisores das grandes questões nacionais.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)

dania respOnsáv~l, aprendizagem adicional e empregos produtiVos na sua moderna sociedade económica;
-os estudantes americanos serão os primeiros do mundo
em Ciências e Matemática;
-todo adulto americano será alfabetizado e possuirá
o conhecimento e as habilidades necessárias para competir
numa economia global e exercer os direitos e responsabilidades da cidadania;
-toda eScola americana esfará livre das drogas e da
violência e oferecerá um ambiente disciplinado que c-onduz
ao aprendizado.
Estratégia
A estratégia do programa América 2000 tem quatro partes
que serão perseguidas simultaneamente:
1. para os alunos de hoje - melhorar radicalmente as
111.000 escolas hoje existentes, tornando~as melhores e com
resultados concretos;
2. para os estudantes ~e amanhã- inventar novas escolas para enfrentar as demandas de um novo século - uma
nova geração de escolas americanas, criando _535_ delas até
1996 e milhares até o final da década;
3. para aqueles que estão já fõra da escola e no mercado
de trabalho - manter um programa de aprendizagem se for
para viver e trabalhar com sucesso no mundo de hoje. De
uma "nação em risco para "Uma nação de estudantes";
4. para o êxito das escolas - deve-se além da sala de
aula olhar para as comunidades e para a família. Escolas nunca
serão melhores sem o compromisso da comunidade. Cada
comunidade deve se to-rnar num lugar onde a aprendizagem
deve ocorrer.
Quatro diretrizes básicas:
-melhores escolas;
-nova geração de escolas;
-uma Nação de Estudantes;
.;.....:..comunidades onde a apredizagem deve ocorrer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. MARCO MACIEL EM SEU PRONUNCIAMENTO:

Como uma nação, os USA agora investem mais em eduaçáO do -que em defesa.
- ·
·
O Programa América 2000 detalha, de acordo com cada
estratégia proposta, as metas a serem observadas; assim:
Estratégia 1 - Melhores Escolas
Metas: todas as seis, mas especialmente a 2 (90% de
conclusão na escola secundária), a3 (competência em matérias
específicas) e a 4 (primeiros no mundo em matemática e ciên~
cias).
Iniciativas Específicas:
Quinze pontos: Novo Padrão Mundial
Teste de Aproveitamento Americano
Incentivo ao uso de Testes
Menção Presidencial de Excelência
Educacional
- Bolsas de Estudo Presidenciais de Acordo
Com o Aproveitamento
Cartão de Relatório sobre Aproveitamento ~
Cartão sobre coleta de dados sôbre rendimento das escolas
Novas escolhas de escolas
A escola como o local da reforma
Programa de Mérito Escolar
Academia de Líderes Escolares

NOTA: AMÉRICA 2000
uma estratégia de educação
1. O Presidente George Bush enviou, recentemente,
ao Congresso americano, programa educacional denominado
América 2000 -uma estratégia de educação.
Metas
2. Tal programa consiste em seis metas educacionais
adotadas pelo presidente e pelos governadores, a serem implementadas até o ano 2000, a saber:
Até o ano 2000
- todas as crianças nos USA começarão a escola aptas
a aprender;
-o índice de conclusão- ·da escola secundária deverá se
elevar em 90%;
-os estudantes americanos terminarão o quartO~ o oitavo e o décimo-segundo ano escolar tendo demonstrado competência erri matérias- básicas tais- como Inglês, Matemática,
Ciências, História e Geografia; e todas as escolas americanas
assegurarão que todos os alunos aprendam a utilizar bem
a sua inteligência, de modo a estarem preparados para a cida-
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Academias de Professores
Pagamento Diferenciado a Professores
Certificado de Professores e Líderes
Alternativos
Professores Honorários Estratégia 2 - Nova Geração de Escolas Americanas
Metas: todas as seis, na realidade são o principal padrão
contra a qual todas as escolas americanas serão avaliadas
Específicos: Liberar a criatividade americana para criar_
nova geração de escolas
_
Pesquisa e Desenvolvimento
Novas Escolas Americanas
Quebrar o continuismo
Comunidades América 2000
Primeíras 535
Financiamento
Escolas Americanas "o.n-line"_
Estratégia 3 - Estudantes de ontem/FOrÇa de Trabalho
de hoje.
Metas: todas__ as se_is, mas especialmente a 5 (alfabetização de adultos, cidadania, e capacidade de
competir no local de trabalho)
Estratégia: 85% da força de trabalho dos Estad.os Unidos
no ano 2000 eStá atUalmcnte na -força de tnibalho, por esta
razão está sendo colocado o desafio de fazer com que os
americanos voltem às escolas e tornar os Estados Unidos uma
naação de estudantes.
Específicos: _ Habilidades e Padrões no setor privado
Clínicas de Habilidades
Liderança Federal
Conférênda --nácíona1 sobre
Educação de Adultos americanos
CompromissO- com a alfabetização
Estratégia 4- Comunidade onde a aprendizagem pode
ocorrer
Metas: todas as seis, especialmente a 1 (crianças chegam
a escola habilitadas a aprender) e 6 (escolas livre de drogas
e violência)
Específicos: Comunidade América 2000
Designação- pelo governador do Estado
Reconhecimento
Gabinete de Ministros
Responsabilidade Individual
Quem Fará o que?
Presidente: o Presidente, o Departamento de Educação
e todo o Gabinete d_e Ministros manterão a estratégia sob
foco.
~
Congresso: aprovará a Lei América 2000 Excelência em
Educação.
.
..
Governadores_: serão peças chave do programa. Juntamente com o Departamento de Educação designarão as Comunidades 2000, o·nâe as 535 primeiras escolas serão instaladas.
Comunidade de Negócios: serão também vita~s!_ Iniciarão
o processo ·de pesquisa e desenvolvimento que definirão as
diretrizes das novas escolas e providenciarão os recursos necessários_, __
Comunidade: diretores de escolas, professores, pais, estudantes, média, e serviços médicos e comunitárioS- tóm~rão
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todas as medidas necessárias para por em funcionamento as
novas escolas.
Papel dos Pais: é fundamental para fazer funciOnar esta
estratégia educacional.
Em 8-5-91
O Estado de S. Paulo
5 de Maio de 199l.
PESQUISA MOSTRA QUE.
PAíS ACEITA SACRIFÍCIO
Marco Damiani
Pouco mais de um ano depois DA EDIÇÃO DO Plano
Collor, que confiscou das contas bancárias qualquer quantia
superior a Cr$50 mil e jogou o País na maior cessessão de
sua história, com 1 milhão de desempregados apenas em São
Paulo, os brasileiros estão dispostos a fazer ainda mais sacrifí.:
CÍÇISJ des9-e que isso signifique uma estabilídade semelhante
ã eXjstente no P~im~iro Mundo: Um~_p~squisa do Ibope;"ieãli~
zada entre 10 e 1~ de abril,_ com 3.650 peSsá~s eín- tódas
as regiões, revela que 83% dos brasileiros se dispõem a aumentar sua cota pessoal de sacrifícios em- troca de ·melhorias gerais
na qualidade de vida. "'A classe média teve orgulho de ter
deixado o dinheiro do Ceará, CirO Gomes, "As pessoas topam
o sacrifícios, se houver perspectiva de soluçã_o dos problemas••,
sustenta ele.
·· Encomentada ao Ibope pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI), a pesquisa teve um custo de Cr$ 9 milhões.
De acordo com os dados, a população alimenta uma certa
iridisposição com os empresários;. "Sinto-me representante de
uma classe incompreendida", resignou-se o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Mário Amato,
ao- _comentar o índice de 75% de respostas positivas à frase
"os empresários usam a maior parte de seus lucros especulando nos bancos... "Divulgar a íntegra da pesquisa é um
ato de coragem", ressalta o senador Albano Franco, presidente da CNI. Da mesma maneira, a pesquisa não aponta
motivos de orgulho para os legisladores. Segundo o levantamento, 82% acreditam que as leis brasileiras "sõ servem para
beneficiar os poderosos''.
Entre suas 225 perguntas e· alternativas de respostas, a
pesquisa mostra que o muitas vezes_t~ntadQ pacto, social pode
ser" executado, se depender da população. Caso o governo
enxugue seus gastos, os empresários diminuam seus lucros
e os sindicatos suspenderam as greves, 56% dos __empregados
entrevistados aceitariam abrir mão de reajustes salariaiS.
Divulgada hoje pelo Estado, __os resultados__da pesquisa
foram apresentados na quinta-feira, em Brasília, ao presidente
Fernando Collor, pelo presidente da CNI e o diretor-presidente do Ibope, Carlos Augusto Montenegro. Impressionado com os dados, que traçam um grande perfil· do pensament_o médio do cidadão brasileiro com mais de 16 anos,
o presidente resumiu numa frase _sUa análise a respeito da
conclusão do trabalho- um calhamaço de quase 200 páginas:
"C?- povo € sábio.~·
Os pessimiStas ganhai"am mais um adversário. A pesquisa
do Ibope feita para a CNI concluj que a maiori~ da população
considera ter melhorado de vida nos últiffios dez anos. Acredita, ainda, que a vida será melhor quando o ano 2000 chegar
e acha que seus__filhos terão mais chances de realização. ''Descobrimos que o brasileiro é um povo otímista, -dócil, huniilde
e que acredita no trabalho", comenta Carlos Augusto Monte~
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negro, do lbope. "Pensávamos que poderíamos nos deparar
com um Brasil pré-revolucionário e demos com esta._surpresa",

completa Montenegro.
Em campo entre a segunda e a terceira semana de abril,
os 180 pesquisadores do Ibope alcançaram os 3.650 brasileiros
entrevistados num momento agudo da recessão provocada
pela polítiCa económica_d_o_Governo. Nos jornais, as primeiras
páginas destacavam uma invasão de terras no Sul, novos rombos na Previdência Social e a decretação, pelo presidente
do Banco Central, lbrahim Eris, do fim do sonho da inflação
zero. Nesse cenário, entretanto, 47% dos entrevistados se
declararam "muito satisfeitos" ou "satisfeitos com a vida".
Na outra ponta 52% se mOStram "pouco satisfeitos" ou "nada
satisfeitos''.
"Num quadro de recessão cavalar, a atitude da população
não é tão pessimista quanto se tem propalado", avalia o cíe-iitista político Bolívar Lamounier, do Instituto de Estudos Econômicos e Políticos de São Paulo (Idesp), assinalando que
os percentuais de insatisfeitos poderiam se-r- mais elevados.
"A pesquisa mostra que a população não está jogando pedras
em tudo e em todos", sublinha Lamounier.
Por Conter números dessa natureza, a pesquisa do_ Ibope
provocou uma série ·de burburinhas durante a semana. Na
quarta-feira, Dia Internacional do Trabalho, o levantamento
foi alvo de comentários feitos pelos responsáveis por boa parte
do PIB brasileiro, reunidos em forno de um plano anti-recessão lançado pelo Governador Luiz Antônio Fleury Filho.
Os mais de cem empresárioS que foram ao Palácio dos Biindejrantes, mesmo sem conhecer nenhum item da pesquisa, apostavam que ela provocaria polêthica e surpresa. No dia seguinte, em Brasma-, -o Presidente Fernando Collor recebeu pela
manhã a í!ltegra dos dados do Ibope numa audiência de 30
minutos. A tarde, satisfeito, Collor revelou a interlocutores
alguns índices do levantamento, como os_83% dispÇ>stos a
mais sacrifícios em troca de estabilidade económica no País.
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A partir desta semana, a CNI, na condição de patroci~
nadara da pesquisa, estará distribuindo a íntegra da pesquisa
ou um documento com suas conclusões principais _para os
presidentes do Congresso, da Câmara Federal e do Senado,
a-os líderes partidários, representantes de centrais sind_icais
e entidades filiadas à própria CNI. A Fiesp promete remeter
o resumo dos resultados a seus 12 mil associados. Também
planeja debater por grupos de atividade industrial os números
principais ·do levantamento. "Apesar do que diz a esquerda,
o povo brasileiro quer progredir num regime de colaboração
com o empresariado'', diz o especialista em marketing político
e consultor da Fiesp, Nei FigUeiredo.
"PACTO VIÁVEL"
Com os dados do Ibope à mão, alguns empresários parecem dispostos a ressuscitar a antiga idéia do pacto social.
"A pesquisa mostra que o pacto é viável e só depende de
nós", diz o presidente da CNI, um dos mais entusiasmados
com as possibilidades de articulação politica em torno dos
dados do Ibope. ''Esta semana será decisiVa para Conhecermos
o resultado prático do levantamento, mas aposto que a repercussão será intensa", arrisca Albano Franco, Se tudo der certo,
ele pretende formular um projeto da CNI, baseado nas discussões sobre o~ p.!J_meros da pesquisa, cóm alternativas de superação da crise económica. ~'Hoje, o problema do pacto político
é que ele é contra o povo", ressalva o governador do Ceará,
Círo Gomes.
~rsmo que não consiga produzir o pacto, a pesquisa
dp Ibope abriga informações suficientes para derrubar alguns
m1tds da cultura nacional. "Há__uma tendência a achar que
9rpovo é burro, mas as respostas mostram que o índice de
conhecimento da população sobre seus problemas e as alternativas de solução é bem razoável", diz o professor Bolívar
Lamounier. Questionados sobre a melhor maneira de obter
benefícios para- Seu bairro, 48% dos entrevistados responderam: "For_mar um gi"upo de pessoas para lutar pela solução
daquele problema." Em contra-partida, apenas 15% optaram
pela alternativa "pedir ajuda a ·alguém com mais influência
que o senhor", numa demonstração de enfraquecimento do
clientelismo político. (M.D.)

EMOÇÃO
Diante do Senador Albano Franco, presidente da CNI,
e do diretor-presidente do Ibope, CoJlor chegou a se emocionar com os números aos quais estava sendo apresentado. "E
EMPRESARIADO TEM
ainda há pessoas que não sentem que eu estou disposto a
IMAGEM DESGASTADA
dar a vida pelo País", disse o presidente aos dois visitantes,
numa referência aos que, na 6tica presidencial, tentam solapar
Além de juntar elementos para uma proposta de alternaas iniciativas do Governo no terreno da economia. ''É por tiva para a crise económica, a CNI constatou, com a pesquisa
isso que tenho muita vontade de tocar meu projeto de gover- encomendada ao Ibope, que os empresários enfrentam um
no", acrescentou, àquela altura apoiando-se nos índices que problema de imagem na opinião pública. "Principalmente nas
atestam a disposição-da população para superar a crise.
novelas, o empresário sempre é apresentado como um milioOs números_obtidos _a partir da encomenda da CNI tam- nário inescrupuloso, sem coração e capaz de todas jogadas
bém mostraram que os brasileiros querem Ocupar cada v~z para atingir Seus objetivos", acusa o especialista em marketing
mais espaços de participaÇão.- Diante da indagação a respeito político Nei Figueiredo, assessor de entidades empresariais.
da melhor forma de o Governo lançar um plano económico, "O resultado dessa distorção resulta em pontos negativos para
75% dos entrevistados re~ponderam: "Consultar diretamente os empresários naS pesquisas da vida real", afirma Figueiredo.
o povo." Trata-se do maior percentual entre as oito possibiEntre os entrevistados pelo Ibope, 66% discordaram da
lidades de resposta. O de menor preferência, com 7% de afirmação segundo a qual os lucros obtidos pelos empresários
adesões, foi o item que indicava: "Decidir sem consultar nin- são revertidos na melhoria das condições de trabalho dos emguém de fora -do Governo." No universo restrito ao local pregados. Apenas 26% acreditam que isso seja verdade. Em
de trabalho, a preocupação com a participação se mostrou outro extremo", 79% dos trabalhadores ouvidos responderam
igualmente acentuada. Nada menos que 73% dos entrevis- que seus patrões utilizam o lucro com ''o bem-estar pessoal
tados se declararam ·dispostos a tomar parte, apOs o horário e de seus familiare-ST'", -enquanto 76% responderam que os
de expediente, em atividades como "assembléias, comí:Ssões · empregadores usam seus ganhos "especulando nos bancos".
de fábrica ou votações" estimuladas pela própria empreSa . Somente 35% dos empregados disseram acreditar que os lupara discutir suaS decisões.
CIOS gera:m "novos empregos".
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"A sociedade confunde a elite que não fa1; nada com
os líderes empresariais quC têm- vontade de fazer algo pelo
País c efetiV<imCnte faZem"-, lamenta o Presidente da Ficsp,
Mário Amato ... SintoMme representante de uma classe incomM
preendida'\ acrescenta. Já o Senador Albano Franco, Presidente da CNJ, olha a pesquisa sob uma ótica bas_t_antc diferente. "A população identificou a modernização, a eficiência

e a boa produtividade na empresa privada", diz ele. "Além
disso, os empregados manifestaram uin forte-desejo de possuir
~ções das companhias em que trabalham", argumenta. (M. D.)
Pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Ministro de
Estado da Educação na sessão de abertura do encontro Internacional de Alfabetização c Cidadania.
É para mim uma honra c um privilégio compartilhar com

tão 'importantes personalidades a sessão-de abertura deste
encontro Internacional de Alfabetização e Cidadania. Sobretudo, nesta Casa~ sede do Sen.
QU.ero;-em prrmeifo lugar, manifestar meu especial agradecimento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
a presença de Vossa ExceJên_cia __é mai_s uma_ demonstração
clara e inequívoca da vontade política e do compromisso do
Governo Federal para com a alfabetização de crianças, jovens
e adultos.
Recomendou-se que não tivéssemos fronteiras· na busca
do melhor em favor da educadação e, acreditando que o saber
não respeita aduanas, estamos aqui para dizer e ouvir, falar
e escutar.
O.MinistéfiO~da Educação sabe, senhor Presidente, que
a consolidação democrática, a COnstruÇão" âe uma sociedade
mo-derna e o desenvolvimento sócio~económico equitafivC)df:
nosso País estão estreitamente relacionados com ·a- correção
de distorções historicamente acumuladas e com variáveis econômicas, sociais e Culturais que extrapolam favoravelmente
ao setor educacional.
Sabe que há urna íntima correlação entre pobreza e carência educacional, um círculo viciOso que -é preCisà'-romper e
reverter e que estamos lutando para fazê-lo.
No entanto, aão deixamos que essas questões estruturais
--que também são objeto de ações _específiCas âõ -Governo
de Vossa Excelênc,a- servissem de pretexto para a imobilidade; ao contrário, reconhecendo que a educação tem um
importante papel na transformação que toda a sociedade reclama, enfrentamos o desafio do trinômio - educação_._ Crise
e mudança e, começando pela base do sistema educacional,
elaboramos os marcos de referência do programa 'nacional
de alfabetização e -cídadania, lançado por Vossa Excelência
em 11 de setembro de 1990.
Sabemos que não há país rico que não seja educado,
nem há pafs subdesenvolvido, onde a educação não seja precáR
ria. Não por casualidade, mas por causalidade. por isso, comeR
çamos a subir a nossa escada degraus por degraus, elevando
de 3, 7 - p/4.1% do PIB aplicado em educação.
Este encontro internacional de alfabetização e cidadania
representa o coroamento de um ciclo que teve início com
discussões locai_s, cresceu com as Assembléias Municipais, evoluiu para Assembléias Estaduais e consolidou~se_ nadg_oalmente da reunião preparatória à conferência _Naciorial de alfabetização e cidadania, aqui realizada entre 18 e 20 de abril.
Hoje, ele é visto, ouvido por mais de 5.000 educadores,
em 5% da cidade, que cerca fechado de televisão, dois ministérios brasileiros e 8 milhões de
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No decorrer deste encontro; os ilustres convidados terão
ocasião de conhecer as bases do nosSo programa nacional
de alfabetização e cidadania.
Vamos escutar depoimentos de quem já fez e está fazendo
em 4 continep.tes. Vamos mostrar o que nós estamos empenhados em realizar.
É hora de fazer saber o que se fazer ..
Os impressionantes números do alfabetismo de jovens
e adultos no Brasil; a baixa produtividade do ensino fundamental para que constitui uma fonte permanente de produção
de anatrabetos funcionais; a valorização do professor; a avaliação de campanhas insatisfatóri3s de alfabetização ocOrridas
no País, tudo isso indicava que o programa a ser implementado
deveria:
- Em primeiro lugar. respeitar a diversidade cultural
e os diferentes estágios de desenvolvimento das unidades federadas;
-Em segundo, concentrar esforços e projetos; definindo
coletivamente as prioridades;
-Terceiro, valorizar os profissionais da educação;
E, finalmente, reconhecer o direito à alfabetização eao
ensino fundamentaJ de crianças, j_ovçns e adultos com(_) uma
das condições básicas para o exercício pleno da cidadania.
q_ Programa ~acional de Alfabetização e Cidadania foi
estruturado não _só para ensinar a escrever o próprio nome.-- ·
Nas escolas, com o professor. rumo à universalização
do Ensino Básico e âCídadania.
Há um consenso nacional, hoje, que a alfabetização deve
ser entendida não apenas corno- o domínio qa escrita e da
leitura ~rn língua materna, da matérilatíca básica e de noções
gerais sobre o processo social,· ã ·alfabetizaçãO deve levar,
também, ao domínio dos instrunlentos necessários à participaÇão efetíVa nos processoS produtivos, à visão critica da realidade, ao usufruto dos bens sociais e cUlturais e à melhoria
das condições de _vida.
Assim sendo, a alfabetização é o início de um processo
que só alcança sua irreversibilidade e plenitude com a universaliZação do ensino fundamental- gratuito e de qualidade.
O Ministério da Educação, em nome da União, busca
ser vanguardeiro no processo de mobilização e _conclamou~
os estados e os municípios à responsabilidade solidária, a um
efetivo regime de colaboração, enriquecido com a participação
de organismos não-governamentais, representações da sociedade civil organizada, das universidades, das Igrejas, dos
meios de comunicação, dos Sindicatos, dos Empresários, das
Universidades a especialidades delas.
No âmbito de nosso Ministério, o Programa Nacional
de Alfabetização e Cidadania tornou-se o eixo em toi~o do
qUal Cón~entrainos nosso trabalho, esforços e prioridades.
Mas, um País de dirnensõe_s continentais e com uma população de mais de 150 milhões ~:fe habitantes, com uma concentração e renda injusta, o desafiO ·qu-e se apresenta é enorme.
A solução de problemas como fracasso escohu. erradicaçãO do analfabetismo e unj_ye_rsalização do .~nsinc;> fundamental não se restringe à decisão política, é preciso infra-estrutura física, 22-mil salas de aula, materiais didáticos, garantia
de valorização e profissionalização dos docentes, divulgação
de conhecimentos. É preciso, enfim, financiamento da educação.
Não bastam discursos, precisamos e particularmente de
mais recursos, cuidadosaplicadQs.
Ao agradecer a presença ·_de todos os ilustres participantes
e mais uma vez do Excele.t?-tfssimo Senhor Presidente da Repú-
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hlica, gostaria de ressaltar que o programa Nacional de Alfabetização e Cidadania, responde à Conferência Mundial sobre
Educação para todos, realizada na Tailândia, ~m março de_
1990 c dizer que esperamos que este encontro internacional
subsidie a Conferência Nacional de Alfabetização e Cidªdania .
a realizar-se no 2"semestrc c promova o intcrcümhio e estimule
organismo~

a cooperação entre o Brasil e os países amigos c

internacionais, com vistas a provocar alianças significativa~
para que até o final deste século, a universalização da Educa-

ção Básica de qualidade seja uma realizada para crianças,
jovens, e adultos.
O SR. PRESIOENTE (Mauro Benevidcs) -

A Presi-

dência agradece, nobre Líder Marco Macid, as referências_
elogiosas ao trahalho da Mesa, com a participação evidente
de todos os Srs. Senadores, de modo a garantir ao Senado
o respeito e a credibilidade populares, em função exatamcntc
desse trabalho desenvolvido com inexcedível espírito público
por todos os RO Senadores, que têm em mim, nesses dois
anos, o dirigente no exercício da Presidência da Casa.
Portanto, se já havia, há poucos instantes, me-repOrtado
às atividadcs do Sen_ªdo Federal, S. Ex• fez muito bem em
pór em relevo aquilo que se relacionou, na área da compew
tência privativa do Senado, à decisão cm torno da_ dívida
externa, possibilitando aos credores internacionais o pagamento dos juros, que, segundo se anuncia, teria sido hoje
efetivado pelo Governo brasileiro.
Os agradecimentos da Mesa ao nobre Líder Marco Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)

-~A

Presi-

dência deseja registrar, na tribuna de honra, a presença do
Embaixador Dário de Castro Alves que, durante o tempo
em que esteve no serviço ativo do Ministério· das Relações
Exteriores, ocupou postos da maior proeminênda no Itamarati, entre os quais o de Embaixador em Moscou, Secretário~Geral do Ministério e, o--último poSfo qUe exerceu com
brilho e proficiência inqucstiónávCis, a nossa Embaixada em
Portugal.
E o registro que a Presidência sente-se no dever Qg faze!',
enaltecendo a marcante atuação na vida diplomática do Embaixador Dário de Cãstro Alves, que visita neste instante
o Senado Federal, para cumprimentar os Srs. Senadores nesta
sessão que sinaliza o término da primeira etapa dos trabalhos
da atual Sessão Legislativa.
-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) -

Concedo

a palavra ao nobre Líder Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)-:- Sr. Presidente,
ao encerrarmos esta fase da atqal Sessão Legislatiya, -~um pro
o dever de congratular-me com V. Ex~, em nome da Bancada
do PMDB, e com os demais membros da Mesa, os Srs. Líderes,
os Srs. funcionários, o.s Srs. jornalistas, pelo relativo êxito
de nossos trabalhos no âmbito do Poder Legislativo.
Digo relativo, porque, sem dúvida, seria para nós muito
mais gratificante que, a esta altura, estivéssemos _come_morando, quem sabe, a elaboração de todas as leis complementares exigidas pela Constituição de 1988, as quaiS infelizmente,
até o momento, por razões de todos conhecidas, notadarnente
relacionadas com a realiz_ação anual de eleições d~_sde 1989,
não pudemos ainda ver sancionaçlas ou promulgadas.
Entretanto, Sr. Presidente e Srs. Senaçlores, a mim me
parece - e àqueles que integram a Bancada do PMDB -
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que ainda este ano, já que não haverá _eleiçõc_s_ _e:m_l99_l,
no segundo semestre que se aproxima, teremos oportunidade
de concluir muitas dessas leis. A esta altura, porém, podemos
registrar quC chegamos a lim denomfnador Coinum cm torno
~c_ alg!Jmas delas, da mais alta significação para a vida nacional. Entre-elas, quero Salientãr as leis que institUiri:ml 6 Regime
Jurídico único dos servidores públicos civis da União, o Plano
de Benefícios da Previdência Social, o Plano de _Custeio da
Previdência, o Plano Agrícola, todos diplomas legais da maior
importância, que mereceram o apoio indiscriminado de todos
os partidos, nas duas Casas do Congresso Nacional.
Sr. Presidente c Srs. Senadores, ao terminar mos esse
curto período da Sessão Legislativa de 1991, no qual V. Ex•
se houve com -inexcedível zelo e çom grande eficiência-, àfrente da dir_cção dos trabalhos do Congresso Nacional, nós
do PMDB temos a consciência tranqüila, porque exercemos,
aqui, o nosso papel de fiscalização do Governo, por sermos
um Partido de Oposição. Partido que perdeu as eleições cm
1989 e, por uma questão de dignidade política, não tería outra
linha a seguir senão a de fazer oposição ao atual Governo,
sem que isso represente nenhuma má vontade pessoal para
com o Senhor Presidente da República, pois é da própria
essência do regime democrático, o conrronto salutar entre
Governo c Oposição.
A Oposição é, sem dúvida, fundamental até para que
os governantes possam sair-se melhor na sua gestão, porque
só através dela, aqueles que estão à frente do Pode~; Executivo
podem ser alertados, porventura, de alguma irregularidade,
de algum erro cometido.
Tenho para mim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
nós pudemos realmente, durante esse período, cumprir exemplarmente nosso papel, sendo de salientar, como tenho (cito
questão de repetir desta tribuna, que nós, na nossa conduta,
temos feito oposição ao governo, mas não ao Brasil. E demos
disso uma demonstração inequívoca, quando, cm primeiro
lugar, não criamos maiores dificuldades. para que fosse aprovado, pelo Congresso Nacional, os Planos Collor I c lL Tanto
num caso corno noutro, fizemos os nossos protestos, _as_n_o_s_sas
ressalvas, as nossas emendas, mas não obstruímos os trabalhos
parlamentares, por entendermos que _eram Planos de iniciativa
do Senhor Presidente da República, a quem se deveria abrir
um crédito de confiança para que pudesse dar ao País a sinalização dos seus propósitos e das suas decisões no campo administrativo. Infelizmente, até hoje, apesar de todos os esforços
na execução tanto do Pl~no Collor T, como do Plano Collor
II, entendemos -pelo menos é a visão do PMDB, da oposição
--que o Governo não atingiu os objetivos colimados, na
medida em que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, está mai?
do que comprovado, no nosso dia-a-dia, que, malgrado a
recessão brutal a que foi submetida a nossa economia, com
.um desef!Iprego em massa, que atinge, cm São Paulo, majs
de 1 milhão de trabalhadores, e com um arrocho salarial sem
precedentes na nossa história, ainda va-mps ·cop.clu_ir essa fase
da Sessão Legislativa deste ano com um índice_de inflação
mensal apontando para dois dígitos, o que significa, portanto,
que as próprias medidas heterodoxas, tomadas no bojO do
Plano Collor II, não deram resultado. Aliás, se congelamento
desse certo - tivemos 5 no Brasil - , estaríamos com -os
nossos problemas econômicos inteiramente resolvidos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, portanto terminamos o
semestre com a consciêncià do dever cumprido.
~ -~- N~o só não criamos óbices à aprovação dos Planos COllor
I e H, como também contribufmos para a provação de matérias

Julho de 1991

DIÁRIC{DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

da maior importância envlàdas ao COh!?;"i:"eSso Nacional pelo
Senhor Presidente da República, porque elas se confundiam

com o interesse nacional.
Aqui no Senado apoiamos a indicação não só de -embaixadores, mas de integrantes dos Tribunais Supcr"iores. Para o
Banco Central, exigimos apenas, em relação ao Presidente
do Banco Central ultimamente indicado, o Dr. Francisco
Gros, que S. S' renunciasse à Presidência de uru banco particular e transferisse as ações de sua propriedade no capital
social daquela instituição

financeira~

para que tivesse o seu
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a que se propôs o Senhor Presidente da República, e que
deve ser a meta de todos nós. Devemos lutar para que, realmente, aquele que ganha salário mínimo tenha uma remuneração condigna que possa fazer jus ao indispensável para a
sua sobrevivência e da sua famf1ia.
Por último, Sr. Presidente, temos a lamentar que não
tenhamos votado o Projeto de Lei Nelson Jobim, que regula~
menta a utilização das medidas provisórias pelo Senhor Prcsi~
dente_da República, para pôr cabo aos abusos cometidos du~
rante o ano passado e os primeiros meses deste ano por Sua
ExCelência. Se bem que, quero registrar aqui, com a reação
do Congresso Nacional e externa a ele contra esse abuso,
Sua Excelência retraiu-se e, há vários meses, não editava uma
medida provisória. As últimas foram a n~ 296 e a n" 297.
relacionadas com o reajuste dos servidores públicos e com
as normas disçiplinadoras da Taxa Referencial de juros.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, renovo as nossas congra~
tulações a V. Ex•', à Mesa, às Lideranças, aos funcionários
do Senado c à imprensa, pelo término dessa primeira faSe
dos trabalhos da Sessão Legislativa de 1991 com os votos
para que todos visitemos os nossos Estados e possamos, ali,
receber novas energias, para que, do próximo mês de agosto
em diante, retornemos aos trabalhos legislativos mais dispos~
tos ainda a continuar trabalhando por um Brasil melhor, mais
justo e mais feliz.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

nome aprovado, o que aconteceu.
E, mais ainda, no caso que há pouco foi lembrado pelo
nobre Senaodr Marco Maciel, da aprovação do acordo sobre
os juros atrasados da dívida externa, demos uma contribuição
valiosa, na linha do patriotismo e do espírito público, já que
o Relator da matéria foi o "Senador Ronan Tito-, da Bancada
do PMDB.
Tivemos aqui, sõb a-P-reSidência de V. Ex\ um dia alto
do Senado Federal, ao aprovarmos- aquele acordo, que foi
o iníciO do processo de renegociação da nossa dívida externa.
Entendemos que ele - como na ocasião frise-i - não era
o ideal, mas era razoável, pois significava o pagamento de
apenas 2 bilhões de dólares, inicialmente, dos juros atrasados
e o restante cm oito anos, com três anos de carência, através
de bónus que só serão emitidos após a renegociação do principal da dívida.
Tudo isso fiZemoS: porque compreendemos qO.c era essen~
cial que o Brasil voltasse a se inserir na comu.nidadc financeira
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presiinternacional, sem o que não teria como, mais_ adiante dentro de pouco tempo, talvez -conseguir novos recursos dência agradece ao nobre Líder Humberto Lucena as referên~
cias encomiásticas à atuação da Mesa Dirctora da Casa, que
externos, através de financiamentos, pã.ra ajudar o custeio
se empenhou, efetivamente, para fazer com que o Senado
da retomada do crescimento económico do País, já que à
nosso grande objetivo é-CQmbater a recessão, e nós só podemos Federal correspondesse às expectativas do povo brasileiro.
Se esse êxito pode ser consignado à Mesa, ele deve ser
sair desta se tivermos recursos para o finanêfame-iito de nõssas
partilhado com todos os Srs. Senadores c de forma também
metas, visando o crescimento e o desenvolvimento económico.
Ao concluir estas palavras, Sr. Presidente, Srs. Senado~ particular, com os servidores da Casa, que cumprindo jornada
res, digo a V. Ex~ c aos Srs. Senadores _da frust~'!ção da Ban- de trabalho que, muitas vezes, ultrapassava 11 ou 15 horas
cada do PMDB, nesta Casa, como Partido de_ Oposição, pelo de trabalho, prestaram todos a sua colaboração à Mesa para
fato de estarmos terminando a_ primeira fase -dos trabalhos · que, realmente, pudéssemos alcançar esse índice extremadesta Sessão Legislativa sem que tenhamos conseguido elabo- mente estimulante em que o Senado Federal, durante essa
rar no Congresso Nacional, novo projeto de lei salarial, o primeira etapa da atual Sessão Legislativa, apreciou 370 proque era essencial para os trabalhadores na medida em que posições, demonstrando assim, cabalmente, o empenho de
havia um compromisso de nossa parte, em entendimento com todos os Srs. Senadores no cumprimento das tarefas inerentes
ao desempenho do mandato parlamentar nesta Casa.
o próprio Governo de votarmos essa proposição, em agosto.
Portanto, ao encerrar esse_ período de trabalho, desejo
No Fórum do Entendimento Nacional, fizemos urna coagradecer aos Srs. Senadores a inestimáVel Colaboração presmissão que logrou êxito, que foi aquela que se voltou para
tada à Mesa, e fazer votos para que no retorno âs nossas
a elaboração dos projetes de lei do Plano de BenefíciOS da
atividades a partir de primeiro de agosto, possamos dar contiPreVidência e do Plano de Custeio da Previdência; mas o
nuidade a nossa faina, servindo ao povo brasileiro e aos -ideais
mesmo não ocorreu com o Projeto de Lei de Polítie:a Sala_rial.
Temos qt1C fazer um esforço, logo ao se iniciar o _mês da democracia.
Antes- de encerrar a sessão, a Presidência comunica ao
de agosto próximo, no sentido de definir mos, de uma vez
Senado
que instalará logo mais, às 18 horas e 45 mTfiUtos,
por todas, uma lei salarial que venha a proteger pelo menos
a Comissão representativa do Congresso Nacional, que foi
as categorias menos favorecidas, vale dizer, aqueles trabalha~
dores que ganham até 10 salários míníníos; desse pata-inar constituída nos termos do § 4~ do art. 58 da Constituição,
e disciplinada pela Resolução no 3, de 1990. Desse modo,
em diante podemos acertar a livre n_egocíãÇão: ---· às 18 horas e 45 minutos, peço que os Srs. Senadores, assim
Ao mesmo tempo, digo a V. Ex~Jtambém da nossa frustra- como os Srs. Deputados designados para tal Comissão estejam
ção, porque não conseguimos aprovar o projeto de lei do presentes neste plenário, porque aqui é que se realizará a
salário mínimo-. Estamos certos, Sr. Presidente, Srs. Senado- sessão de instalação da Comissão Representativa do Conres, de que o Brasil é um dos países do mundo ond_e_se paga gresso Nacional, nesse período de recesso.
um salário-mínimo ainda milito baiXo. Na sua campanha,
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presio Presidente Fernando Collor, se não me falha a memória~ prometia um salário mfniri:to de cem dólares, e ele está, hoje, dência vai encerrar a presente sessão, antes porém, designa
em torno de setenta, ainda muito distante, portanto, da meta para a sessão do dia 19 de agOsto a seguinte
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A Comissão Diretora do SenaQo F~d~ral, no uso c:fe su~
competência regimenta) e regulamentar e
Considerando que a proposta de reestruturação adminisProjeto de Lei da Câmara n• 46, de 1989, (n' 1.312/88,
trativa
do Senado Federal, elaborada pela Comissão Diretora,
na Casa de origem), que regulamenta o § 4•' do art. 216 da
Constituição-, puni..IJ.do os danos e as ameaças ao PatrimóniO estabelece a extinção da Subsecretaria de Administração de
Material e Património, passando as suas atividades a integrar
Cultural Brasileiro.
as competências da Subsecretaria de Administração de Co_mpras, Contratações e Alienações;
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encerConsiderando que as competências da Subsecretaria de
rada a presente sessão.
Administração de Material e Património guardam estreita correlação com as da Subsecretaria de Administração de Com(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.)
pras, Contratações e Alienações; e
(*) ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 9, DE 1991
Considerando que se encontra vago o cargo de diretor
da Subsecretaria de Administração de Material e Património;
A Corriissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua
Resolve:
competência regimental, considerando o que consta no ProArt. P Fica atribuída ao diretor da Subsecretaria de
cesso n" 15188/SSA e tendo em vista a necessidade de agilizar Administração de Compras, Contratações e Alienações, em
o credenciamento, junto ao Senado Federal, de_ entidades caráter provisório e cumulativamente com as respectivas atriprestadoras de serviços médico-hospitalares, resolve:
_
- buições. a responsabilidade pela direção da Subsecretaria de
Art. I" O art. 7" e o § 4• do art. 8•, do Ato n•• 40/88, Administração de Material e Património.
da Comissão Diretora, passam a vigorar com a seguinte redaArt. zo Este ato entra em vigor na data de sua publi-

ORDEM DO DIA

ção:

cação.

"Art. 7• Os hospitais sediados no Distrito Federal
e nas localidades adjacentes serão remunerados de acordo
com a tabela do Sindicato Brasiliense de Hospitais (SBH)
e os de outras Unidades da Federação com base cm tabela
indicada pela Subsecretaria de Assistência Médica e So~
cial; os honorários médicos serão pagos segundo a Tabela
da Associação Médica Brasileira (AMB), e os medicamentos serão pagos de acordo com as tabelas oficiais,
aprovadas pelo Departamento de Abastecimento e Preços do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
e publicadas no Diário Oficial da União, ou, à falta destas,
pelas tabelas do B rasíndi_c~.
Parágrafo único. A tabela relativa à remuneração dos
hospitais será apresentada pela Subsecretaria de Assistência Médica e Social, acompanhada de justificativa,
e aprovada pelo Primeiro Secretário.
Art. 8' ................. , .......... ~ .... ·-·--·---·· ....-.-·~.
§ 49 As taxas de sala cirúrgica ou de parto, bem
como o sei-viço anestésíco, terão seus portes estabelecidos
na tabela apresentada pela Subsecretaria de Assistência
Médica e Social, a que se refere o art. 7? deste Ato .......-.., .

Art. 2o Este ato entra cm vigor na data de sua publi___ _
cação.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 28 de maio de 1991.- Mauro
Benevides, Presidente - Alexandre Costa - Dirceu Carneiro
- Rachid Saldanha Derzl.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 10, DE 1991
Atribui ao diretor da Subsecretaria de Administração
de Compras, Contratações e Alienações a responsabilidade, provisória e cumulativa, de direçãoda Subsecretaria
de Administração de Material e Património.
("') Republicado por haver saCdo com incorreção no DCN, Seção II, de 4-6·91.

Senado Federal, 2 de julho de 1991.- Mauro Benevides,
Presidente - Alexandre Costa -- Meira Filho - Mareio Lacerda.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 11, DE 1991
Dispõe sobre o fornecimento de passagens e a concessão
de diá!"las de viagem, a ser~iço, e dá outras providências.
A Comissão Diretora, no uso de sua atribuição regimental, resolve:
Art. 1\' O servidor que, eventualmente e a serviço do
Senado Federal, se deslocar de Brasília-DF, ou do Município
do Rio de Janeiro, estando lotado na Representação ali sediada, para outra localidade do território nacional ou para o
exterior fará jUs, além das respectivas passagens de ida e
volta, à percepção de diárias, na forma da tabela anexa.
Art. 2" As diárias, concedidas por dia de afastamento
da sede de sei-viço, iilcluídos o de partida e o de chegada,
destinam~se a indenizar o servidor das despesas extraordi. nárías de alimentação;pousada e deslocamento no município
ou país de destino.
§ 1" Quando o afastamento não exigir pernoite fora da
sede, o servidor apenas fará Jus à metade do valor da diária.
§ z~ O valor da diária será acrescido da importância
correspondente a 40% (quarenta por cento), nas hipóteses
de deslocamentos para as cidades de Manaus, Salvador, Rio
de Janeiro, São Paulo, Brasília-DF, Foz do Iguaçu, Rio Branco, Macapá, Boa Vista e Porto Velho e a 20% (virite por
centO), nos casos de deslocamentos para Recife, São Luís,
Belém, Florianópolis, Fortaleza, Maceió e Curitiba.
§ 3? O .servidor que se afastar da sede de serviço, acompanhando, na qualidade de assessor, senador ou titular do
cargo dos níveis 6, 5 e 4 do Grupo Direção e As·sessoratnento
Superiores, fará jus a diárias no valor atribuído à autoridade
acompanhada.
§ 4~ Se as despesas de viagem forem custeadas, total
ou parcialmente, por outros órgãos públicos ou entidades privadas, o Senado, conforme o caso, apenas complementará
a parte restante.
Arl 39 As passagens e as diárias serão fornecidas e
pagas antecipadamente, mediante autorização:

DIÁRIO DO CÓNGREsSO-NACIONAL (SeçaoÍI)

Julho de 1991

I -do Presidente do Senado,_ no caso d~ viagem ao ex te~
rior; c
II- do Din!tor-Geral, nos demais casos.
§ 1" O processo dC Concessão deverá indicar:
a) o nome do servidor e a nomenclatura do respectivo

cargo, emprego ou função;
b) a descrição sintética do serviço a ser executado;
c) a data de início c do término do afastamento; c
d) a importância total a ser paga,calculada pela Subs_ecrctaria de Administração de PessoaL
§ 2" Na hipótese de prorrogação do prazo de afastamento, o servidor fará jus,- ainâa, às diárias cortcs-p6hdentcs
ao período em excesso.
Art. 4" Serão rcsfitUídos pelo servidor, dentro de trés
dias úteis, contados da data de retorno â sede do serviço:
I - os valores recebidos em excesso; c
I I - os valores das diárias e as passagens recebidas, quando, pc..r qualquer circustância:

a) não se efetivar o afastamento; ou
b) o servidor não concluir, por motivação própria, o serviço objeto do afastamento.
Art. 5v A auJorJdade que propuser o fornecimento de
passagem e a concessão de diária, em desacordo com este
ato, responderá, solidariamente, pela reposição imediata da
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importância paga, bem assim pelo custo das passagens, sem
prejuízo das sanções administrativas pertinen-tes.
Art. 6'-' A concessão de diárias e passage:_ns fica limitada
aos recursos orçamentários disponíveis do exercício financeiro
em que se der o afastamento.
Art. 7" A reposição de importâncias correspondentes
a diárias e passagens, nos casos previstos neste Ato e no
mesmo exercício financeiro cm que forem concedidas, ocasionará, após o recolhimento à conta bancária de origem, a reversão do respectivo-crédito à dotação orçamentária própria.
Parágrafo único. Quãn-do a repoSição se-efetuar após
o exercício financeiro no qual foi emperihada a despesa, o
respectivo valor será recolhido à conta do Fundo Especial
do Senado Federal- FUNSEN.
Art. 8'-' Os dados relativos aos afastamentos objeto deste ato deverão ser registrados nos assentamentos individuais
do servidor. pela Subsecretaria de Administração de Pessoal.
Art. 9'-' O disposto neste· ato aplica-se de igual modo,
no que couber, aos_ senadores.
Art. 10. Este ato entra _em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Ato da Comissão Diretora n" 24, de 1989.
Sala das Reuniões da Comissão Diretora, 2 de julho de
1991. - Mauro Benevides, Presidente_- Alexandre Costa
·
- Meira Filho - Mareio Lacerda.

TABELA DE DIÁRIAS
11 /91-CD)

(Art. lA do Ato nA

CLASSIFICAÇÃO DO

VIAGENS INTERNAS

VIAGENS EXTERNAS
VALOR EM US$

CARGO/EMPREGO

VALOR DA

OU EQUIVALENTE

DIÁRIA
(EM CR$)

DEC. nA 71.733/73

25.900,06

416,00

6

24.173,00

333,00

5

24.173,00

300,00

4

22.446,00

- 266,00

3 ou FG 1

22.446,00

266;00

2 ou FG 2

20.719,00

233,00

20.719,00

200,00

ANÁLISTA LEGISlATIVO

18.993,00

200,00

LEGISlATIVO
AUXILIAR LEGISlATIVO

17.266,"00
15.539,00

166,00
166,00

SENADOR
DAS
DAS
DAS
DAS
DAS

-

-

DAS - 1
t'ÉCNICO

LEI nA 5.809/72
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ATO DA COMISSÃO DIRilTORA N• I2, Dlli99I
- PRODASEN e do Fundo de Informática e Processamento
A Comissão Dirctora do Senado Federal, no uso de suas de Dados do Senado Federal - FUNDASEN,- relativa ao
exercício financ.eiro de 1990.
atribuições regimentais e regulamentares, Resolve:
A rt. 2" Este ato entra em vigor na data de sua publiArt. 1" O caput do art. 11, do Ato da Comissão Dirc- ·
cação.
tora n" 9, de 1987, do Senado Fedt.'"ral, pa.ssa a vigorar com
Sal,a da Comissão Diretora-, 2-de julho de 1991.- Mauro
a seguinte redação:
Benevides, Presidente - Mareio Lacerda - Meira Filho ''Art. II. Os_rccurs_os do Pecúlio serão depositãdos
Alexandre Costa.
e aplicados na Caixa ECOilôffi1ca Federal e oU Banco do
Brasil, sendo revertidos a favor do Pecúlio os rendimentos
ATO DA COMISSÃO DIRilTORA N• I6, Olli99I
auferidos c a co_rreção monetária que vier a sei' creditado
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua
na forma da lei."
competência regimental e nos termos do art. 55 do RegulaArt. 2" Este ato entra CJll vigor na data de sua publi- mento Administrativo, aprovado pela Resolução n? 58, de
·
cação.
1972, com a nova Redação dada pela Resolução n'' 57, de
1976, e tendo çm vista o disposto nos Atas n~ 18 e 19, de
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de julho de 1991. -,Mauro Rene- 1976, Resolve:
Art. }'.' Aprovar a Prestação de Conta do Centro GráM
vides, Presidente -Alexandre Costa- Meira Filho- Mareio
fico do_ Senado Federal - Cegraf e do Fundo de Centro
Lacerda.
Gráfico do Senado Federal- Funcegraf, relativa ao excerdcio
ATO DA COMISSÃO DIRilTORA N• I3, Dlli99I
de I990.
Art. 2" Este Ato entra em vigor n~rdata de sua publiAprova a Prestação de Contas do Fundo Especial do cação.
Senado Federal, relativa ao exercício de 1990.~
Sala da Comissão Diretora, 2 de julho de 199L- MauroBenevides, Presidente Alexandre Costa - Rachid Saldanha
A Comissão Diretora resolve:
Art, I" É aprovada a Prestação de Contas do Fundo Derzi - Márcio Lacerda.
Especial do Senado Federal- FUNSEN, relativa ao exercício
ATO DA COMISSÃO DIRilTORA N• I7, Dlli99I
de 1990, na forma apresentada pela Subst:cretaria de AdminlsM
tração Fínanceira, COnsoante o Certificado de Regt!-lalj~ade
Esta;~.b_elece normas para o pagamento de gratificação
emitido pela Auditoria desta Casa Legislativa.
pelo encargo temporário de professor de curso de treinaArt. z~· Determinar o encaminhamento desta PrestaçãQ ~
mento.
de Contas, em cumprimento ao parágrafo únko do art. 70
A Comissão Diretora do Senãdo Federal, no uso de sua
da Constituição Federal, ao Tribunal de Contas da União.
Sala da Comissão Diretora, 2 de Julho de 1991. -Mauro atribuições regimentais e de conformidade com o disposto
nos arts. 481, inciso IX e 487 do Regulamento Administrativo
Benevides, Presidente - Mareio Lacerda - Meira Filho aprovado pela Resolução n•.o 5Bn2 e suas alterações (Ediç_ão
Alexandre Costa.
de 1989). Resolve:
... _
... _
·
Art.
1'1 O pagamento, a servidores- da Casa, de gratifiR
ATO DA COMISSÃO DIRilTORA N• I4, Dlli99I
cação pelo encargo temporário de professor de curso de treinaAprova a Prestação de Contas do Senado Federal, rela- mento rege-se pelo disposto neste Ato.
_
tiva ao exercício de 1990.
Art. 2" A gratificaç~o pelo encargo temporário de proR
fessor de curso de treinamento cQrreSponderá a 11240 (um
A Comissão Diretora resolve:
Art. I'·' É aprovada a Prestação de COntas do Senado duzentos e quarenta avos) do vencimento básico do servidor
Federal, relativa ao exercício de 1990, na forma apresentada por horaRaula efetivamente ministrada.
Art. 3~· Somente serão remuneradas as participações
pela Subsecretaria de Administração Finariceira, COnsoante
o Certificado de Regularidade emitido pela Auditoria -desta em ativldades de treinamento promovida pelo Cedesen ou
por ele autorizadas através de seu Conselho Técnico.
Casa Legislativa.
_
Art. 4~ Caberá ao Cedesen a indicaçf].o dos professores
Art. 2° Determinar o encaminhamento desta Prestação
de Contas, em cumprimento ao parágrafo único do art. 70 em atividades de treinamento por ele promovidas, bem assim
a avaliação e aprovação daqueles indicados para as atividades
da Constituição Federal, ao Tribunal de Contas da União.
Sala da Comissão Diretora, 2 de julho de 1991.- Mauro por ele autorizadas.
Art. 5o Não será d_evida_agratifiçação pelo encargo tem R
Benevides, Presidente - Mareio Lacerda - Meira Filho ~
porário de professor no caso de liberaÇão do servidor de seus
Alexandre Costa.
encargos normais para se dedicar, com exclusividade, a esse
ATO DA COMISSÃO DIRilTORA N• IS, Dlli99I
objetivo.
Art. 6\1 O pagamento da gratificação será efetuado meA Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua
competência regiinchtal c, ·nos termos do que dispõe- o~ art.- diante declaração do Cedesen de que o encargo foi efetiva55.do Regulamento Administrativo, aprovado pela Resolução mente exercido.
Art. 7? Este ato entra em vigor na data de sua publiR
n'.o 58, de 1972, com suas alterações posteriores, combinado
com o disposto nos A tos n<)5 18 e 19, de 1976, que aprovaram, cação.
respectivamente, o Regulamento do Fundasen e do Prodasen,
Art. 8"' RevogamRseas disposições em contrário.
-Sala da COmisSãO Diretora, 2 de julho de 1991.- Mauro
Resolve:
Art. lo Aprovar a Prestação de Contas do Centro de. Benevides, Presidente Alexandre Costa --Márcio Lacerda ··
·Informática e Processamento de Dados do _Senado Federal_ Meira Filho.
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 18, DE 1991
A Comissão Diretora do Senado Federal, de acordo com
o que consta do Processo nn 006.356/90~7, resolve determiflar
a aplicação, na forma. abaixo relacionada, _a partir de 1 de
janeiro de 1990, do' Áto do PresideÍlte do_ Senado Federal
n9 186, de 1989, que cOncedeu Progressão Horizontal aos servidores avaliados com Conceito 2, antiguidade, q_ue ilão fOi-am

posicionados, na ép-oca;-eiilTazão do advento da Resolução
n9 87, de 1989, e que, por qualquer motivo, não obtiveram
a movimentação prevista nos Anexos do refe(ido Ato.
NO QUADRO PERMANENTE
I. Çategoria Funcional: Analista Legislativo
Area: Processo Legislativo
Classe Especial, Padrão II para o Padrão III 1. Fioravante
Salerno Filho.
Classe Especial, Padrão J para o Padrão II 1. Adhemar
Cavalcante Mendes
2. Gaspariaoa Gonçalves
3. Vitória Régia Martins Melo
Classe P, Padrão VI, para Especial, Padrão I
1. Teresa Emília Wall de Carvalho Viana
2. Horoldo César Michilles
1.-_Miriam Miranda Cruz Pereira
4. Ângela Ribeiro de Castro
5. Cláudia Maria May de Castro
6. Álvaro Leonardo Q. S. Martins
7. Angélica Passarinho Mesquita.
Área Contabilidade
Classe 1•. Padrão VI, para Especial, Padrão' I
1. Fernando José Ba!tor âa Rocha.
Classe 2•, Padrão IV para o Padrão V
L Nanci Peres Pereira
II~ Categoria Funcional: Técnico Legislativo
Área: Administração
Classe Especial, Padrão I para o Padrão II
1. Irinéia Portug~UêS da CUnha
2. Maria Margarida do Amorim Rocha
3. Iris Cristina d3S.Bi'azil de Oliveira
4. Maria Cecília de O. Safes
5. João Batista Soares de Souza
6. Eidi Eda Chagas da Costa
8. Miquéas Dantas de .Morais
9. Marlene de Moraes
10. Sandra Maria Rossi
11. Enoque Pereirá da Sousa12. Sônia Maria da Trindade Fátima
13. Marilda Machado F. Rodrigues
14. José Paulo Botelho Cobucci
15. Arvando Ferreira de Resende
16. Cassandra Nóbrega Rosas
17. Rita Novaes da Paixão
18. Belchiblina dós Reis Mendes
19. Raimundo Nonato Santos Castro
20. Edna de Lourdes Machado Silva
21. Eduardo Santana da Silva
22-o- Baltazar de Oliveira Gomes
23-~Antônio Reinaldo Silva
24. Wilson Pereira Ramos
25. Valdevino dos Passos Linhares
26. Silvio Ferreira" das Virgens
27. José Rodrigues de Olivera
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28. Gilberto l-TPliam Lima
29. Raimundu farias Ribeiro
30. Francisco Carlos Moraes Casas Novas
31. Paulo Sergio Ramos Cassís
32. Josué Rocha Gomes Guerra 33. Wany Carlos da Silva Calderaro
34. Altay Figueiredo Ramos Souza
35. Meyre Malena Alves Rodrigues
36. Lúcia Bicalho Domingos
37. José Vilela Filho
38. Andreya Vieira Alencar
39. Marcos Aurélio Correa
40. Lúcia Marli de Oliveira Sousa Correa
41. Janete Messina Morale
42. João Batista Marques
43-. Tânia Maria Santos Monte
44. Enidete Silva SÕu-za
45. Luci Helena Siqueira Melo
46. José Afonso do Couto Souza
-47. Aldercy Freitas Maciel
48. Cleudes Boaventura Farias Nery
1_11. Cat_egoria funcional: Auxiliar Legislativo
Area: Portaria
Classe 2•, Padrão II para o Padrão III
1. Carmelíta da Silva Martins
2. Olívio Alves dos Santos
3. Geracina Maria de Jesus
4. RosaJina Alves Emiliano
5. Luiz Carlos Gervázio
6. Altamira Alves de Oliveira
7. Raimundo Rafael Guedes
8. Celestino Alves dos Santos
9. Anália Rosa de Jesus
10. Rª-hnunda dos Santos Mendonça
11. José Neves
12. Maria Romana Ribeiro (Pessoal !nativo)
13. Raimundo Nonato de.Líma_
___ 14. 1ôsé da Paz Julião
15. Lui~ Ferreira
16. Francisco Catingueira Leite17. Francisco SoareS Martins.
NO QUADRO DE PESSOAL CLT
I - Categofia funcionai: An-aHsta LegisiãtivÕ
Área: Comunicação Social
Classe Especial, Padrão I para o Padrão II
1. Márcia Weinert de Abtreu Torelly
SenadO Federa, 2 de julho de 1991.- Mauro Benevides,
Presidente - Mexandre Costa - Meira Filho - Márcio
Lacerda.
(*) ATO DO PRESIDENTE N• 484, DE 1991
_. O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e re_gulamentar ,_ em conformidade com a
delegacia· de competêncía 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~ 16.408/90-0, resolve
alterar o AtO desta Presidência n~ II, de 1985, publicado no
DCN, Seção II, de 2~3-85, para manter aposentado, por invali-aez, servidor João de Deus Vizíoli, no cargo de Analista Legis~
lativo. Área de Segurança, Classe 1~ Padrão III, do Quadro
Permanente do Senado Fe"deral, nos termos da art. 40, inciso
III, alínea a, da ConstituiçãO da RepUblica Federativa do
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Brasil, combinado com os arts. 186, inciso m, alínea a, 67
e 192, inciso l,da Lei n"' 8.112, de 1990.- bem como os arts.
490 e 492 do Regulamento Administrativo do Senado Federal,
e artigo 1' da Lei n• 1.050, de 1950, a partir de 18 de dezembro
de 1990, com proventos integrais, observado o disposto no
artigo 37, inciso Xi, da Constituição Federal.
Senado Federal, 21 de maio de 1991. -Senador Mauro
Benevides- Presidente.
(•)Republicado por haver saído com incorreção no D_C_N, Seção 11, de

(*) ATÓ DO PRESIDENTE N' 524, DE 1991

22-5~91.
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ATO DO PRESIDENTE N• 588, DE 1991

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui~
ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pe~o Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, de acordo com o ~hsposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990 e no AtQ da
Comissão Diretqra n9 1, de 1991, e tendo em vtsta o que
consta do processo n• 010.925/91·0, resolve nomear SEVERO
CANDIDO DA SILVA FILHO, para exercer o cargo, em
comissão, de Secretário Parlamentar, Código SF~DAS-102.1,
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, co_m lotação e
exercício no Gabinete do Senador João França.
Senado Federal, 2 de julho de 1991. --Senador Mauro
Benevldes, Presidente.

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 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do P.roce~() n9 0289/91:4,. resolve aposenATO DO PRESIDENTE N• 589, DE 1991
tar, voluntariamente, IDA MAURE~, matrícula 1840, Ana~
lista Administrativo Gráfico, referência 22. do Quadro Perma~
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui~
nente do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, ç.Qes regimentais e regulamentares e de_ conformidade: com
nos termos dos ~rtigos 40, íÕ.Ciso ID, "a",· da Constituição a delegação de competência que lhe foi ouiorgadà pelo" Ato
da República Federativa do Brasil e 186inciso III, "a", da - da Comissão Deretora n92, de: t~73,_d~ acor!io com o disposto
Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
_
no artigo 243, § 29, da Lei n" 8.112, de 1990, no Aio da
Senãdo Federal, 29 de maio de 1991.- Mauro Benevjdes, Comissão Diretora n" 01, de 1991, e tendo em vista o que
Presidente do Senado Federal.
consta do Processo n• 010.927/91-3, resolve nomear GUI('")Republicado por haver saído com incorreção no DCN; seção II, de 30·5-91.
LHERME NER Y OLIVEIRA CABRAL, para exercera car·
go, em comissão, de Assessor Técnico, Código SF-DAS-192.3,
(*)ATO DO PRESIDENTE N• 533, DE 1991
do Quadro de Pessoal do Senado Federa}, com lota_ç,ão_ e
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe~ exercício no Gabinete do Senador João França.
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a
Senado Federal, 2 de julho de 1991. -Senador Mauro
delegação· de cómpeiênda que lhe foi outorgada pelo Ato Benevides, Presidente.
da Comissão Diretora, ni>-2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n• 007.401191·4, resolve
alterar o Ato desta Presidência n' 175, de 1989, publicado
ATO DO PRESiDENTE N' 590, DE 1991
no DCN, Seção II, de 1 9 ~7-89; para maiiteYaposentado, por
O Presidente do Senado Federal, no uso das suas atribui·
invalidez, o servidor PRÉSBI ELFÍDIO !)E MEDEIROS,
ções regimentais e regulamentares, em conformidade com :::.
Analista Legislativo, da Área de Segurança, Classe "P", Padelegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
dão III, do Quadro de Pessoal do Senado J:ederal, nos termos da Comissão Diretora n9 2, de 1973, resolve nomear TANIA
do art. 40, inciso I, da Constituição da República Federativa
MARA CAMARGO FALBO ALVES .DA CRUZ, Analista
do Brasil, art. 186, inciso I, § 1', da Lei Íl' 8.112, de 1990; Legislativo, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro Permaart. I• da Lei ·n• 1.050, de 1950, combinados com os arts.
nente do Senado Federal, para exercer o cargo, em comissão,
490 e 492, § 2", do Regulamento Administrativo dO Sei18.do
de Chefe do Cerimonial da Presidência, Código SF~
Federal, bem assim com o art. 11 da Resolução SF n' 87, DAS·102.3, do Quadro Permanente do Senado Federal.
de 1989, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da ConstiSenado Federal, 2 de julho de 1991. - Senador Mauro
tuição Federal. .
Benevides, Presidente.
Senado Federal, 6 de junho de 1991. ~ Senador Mauro
ATO DO PRESIDENTE N• 591,.DE 1991
Benevides, Presidente.
O.Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe('") Republicado por haver saído ;~~-i-nco;reção no DCN~ SeçãÕ II, de-7-6-91.
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
ATO DO PRESIDENTE N•587, i>E 1991
da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
O Presidente do.Senadp .I:ecderal, no uso da sua compe- em vista o que consta do Processo n• 009.727/91·4 resolve
tência regimental e regulamentar, em confoi"midade com a aposentar, voluntariamente, MANOEL GONÇALVES DE
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato ARAÚJO, Analista Legislativo, da Área Médico-Odontoda Comissão Diíetóra n92, de 1973, de acordo com_o d1sposto lógica, Classe "2~", Padrão VI, do Quadro de Pessoal do
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8,112, de 1990, no Ato da Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III, alínea a,
Comissão Diretora n9 1, de 1991, e tendo em vtsta o que da Constituição da República Federativa do Brasil, arts. 192,
consta do Processo n• 010.924/91·4, resolve, exonerar GUI· inciso I, e 186, inciso m, alínea a, da Lei n9 8.112, de 1990,
LHERME NERY OLIVEIRA CABRAL, do cargo, em co· coinbinados com os arts. 490 e 492 do Regulamento Adminis~
missão de Secretário Parlamentar, Código SF·DAS·102.1, trativo do Senado Federal, e, ainda, com o art. 11 da Resoludo Qu~dro de Pessoal dq_ Senado Federal, do Gabinete do ção SF n9 87. de 1989, com proventos integrais, observado
Senador João França.
·
O disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 2 de julho de 199L - Senador Mauro
Senado Federal, 2 de julho de 1991. -Senador Mauro
Beoevides, Presidente.
Benevides, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE N• 592, 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 CorriissãO Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo

em vista o que consta do Processo n' 009.590/91-9, resolve
aposentar, voluntariamente, FRANCISCO RF,YNALDO
AMORIM DE BARROS, Analista Legislativo, Area de Or·
çamento Público, Classe 1•, Padrão V, do Quadro Permanente
do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III, alínea
c, da Constituiçã·o da República Federativa do Brasil._ arts.
186, inciso III, alínea c, da Lei n~ 8.112, de 1990, e, ainda,
com os arts. 490 e 492 do Regulamento Administrativo do

Senado Federal, bem assim com o art. 11 da Resolução SF
n~' 87, de 1989, com proVentos proporcion-ais ao tempo de
serviço, corresp_onde~te à razão de 32135 (trinta e dois, trinta
e cinco a vos) do seu vencimento, observado o disposto no
art. 37, inciso XI, da ConstitUição Federal.
Senado Federal, 2 de julho de 1991. -'~Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 593, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regul~mentar, de confo_r~idade com_ ':ldelegação de competência que lhe foi outorgado pelo Ato
da Comissão Diretora n~' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n"_Ol0.918/91-4, resolve
aposentar, voluntariamente, EDUARDO KANAN MARQUES;Assessor Legislativo, nível DAS-3, efetivo, do Quadro
Permanente do Senado Federal- Parte EspeCial, nos termos
do art. 40, inciso III, alínea c, da ConstituiÇâó-da República
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 186~ inciso III,
alínea c, e 67, da Lein' 8.112, de 1990, e 490 e 492 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem assim com
o art. 11 da Resolução SF n' 87, de 1989, com proventos
Proporcionais ao tempo de serviço, ã razão _de 31/35 (trinta
e um, trinta e cinco avos) de seu vencimento observado o
disposto no art. 37, ineí!ib XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 2 de julho de 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
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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~ 009.555/91-9, resOlve
aposentar, voluntariamente, OLÍVIA DE MELO SOUSA,
Assessor Legislativo, nível DAS-3, efetivo, do Quadro Permanente do Senado Federal - Parte Especial, nos termos do
art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 250, 186, inciso
III, alínea a, e 67, da Lei n' 8.112, de 1990, e os arts. 490
e 492 do Regulamento Administrativo do Senado Federal,
bem assim com o art. 11 da Resolução SF n' 87, de 1989,
com· proventos integrais, observado o dispostO no art. 37,
inciso XI, da Cori.stituição Federal.
Senado Federal, 2 de julho de 1991. -Senador_ Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 596, 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 Diretofa-Ii~' 2, de 1973, e de acordo cqm .o q FJe
consta d9 Processo no 011.072/91_-1, resqlve e~onerar, a pedido, NILTON RODRIGUES DA PAIXÃO JÚNIOR, do cargo de Analista Legislativo, Área d_e Processo Legislativo, Classe "2•", Padrão IV, do Quadro Permanente do Senado Federal, a partir de 18 de junho de 1991.
Senado Federal, 2 de julho de 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 597, 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" Ató
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, e de acordó com o que
consta do Processo n~ 011.049/91-0, fesolve exonerar, a pedido, SCIPIÃO SALUSTIANO BOTELHO, do cargo de Ana;
lista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe "3~",
Padrão I, do Quadro Permanente do Senado Federal, a partir
de 18 de junho de 1991.
· ·
Senado Federal, 2 de julho d~ 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N' 594, DE 1991
ATO DO PRESIDENTE N• 598, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compeO Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuitência regimental e regulamentar. de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada_ pelo Ato ções reginientaiS e regulamentares e de conformidade com
da Comissão Diretora n"' 2~ de 4 de abril de 1973, e tendo a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Dii'etorá n9 2, de 1973, de acordo com o disposto
em vista o que consta do Processo n"' 011.375/91-4, resolve
aposentar, voluntariamente, SILMARIO RODRIGUES, do art. 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990, no Ato da Comissão
Analista Legislativo, Classe "1'", Padrão III, do Quadro Per- Diretora n~ 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do
manente do_ Senado_ Federal, nos termos do art. 40, incisõ Processo n' 011.352/91-A, resolve nomear EDISON RODRIIII, alínea a, da ConstituiçãO da República Federativa do GUES CHAVES para exercer-cargo, em comisS3.o, de AssesBrasil, combinado com os arts_. 192, inciso I, 186, inciso III, sor Técnico, Código SF·DAS-102.3, do Quadro de Pessoal
alínea a, e 67, da Lei n' 8.112, de 1990, e os arts. 490 e do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do
492 do Regulamento Administrativo do_Senado Federal, bem Líder do PMDB, Senador Humberto Lucena.
assim com o art. 11 da Resolução SF n' 87, de 1989, com
Senado Federal, 3 de julho de 1991. -Senador Mauro
proventos integrais, observ3.do o disposto no art. 37, inciso Benev(des, Presidente
XI, da Constituição Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 599, DE 1991
Senado Federal, 2 de julho de 1991. - Senador Mauro
O Presidente do SenadO -Federal, no uso da sua compeBenevides, Presidente.
tência regimental e regulamentar' em conformidade com a
ATO DO PRESIDENTE N• 595, DE 1991
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe- da Comissão Diretora, n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
. t<!:ncia regimental e regulamentar, de conformidade com a _em vista o que consta do processo n"' 006.948/91-0, resolve
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aposentar, por invalidez, a servidora KÁ TIA ROSSANE RIBEIRO, Auxiliar Legislativo, Classe ''2•", Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art: _40,
inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil;
art. 186, inciso I, § 1•, e 67, da Lei n• 8.112, de 1990; art.
1• da Lei n• 1.050, de 1950, combinados com os arts. 490
e 492, § 2', do Regulamento Administrativo do Senado Federal, com as vantagens da Resolução n"' 21, de 1980, bem assim
com o art. 11 da Resolução SF n' 87, de 1989, observado
o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 2 de julho de 199t. -Senador Màuro

Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 600, 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'2, de 1973, de acordo com o disposto
no art. 243, § 2', da Lei n' 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão
Diretora n., 1, de 1991. resohre tornar sem ~feito o Ato o?
516, de 1991, desta Presidência que nomeou JOSÉ WILSON
UCHOA, para exercer o cargo, em comissão, de Secretário
Parlamentar. Çqdigo SF,DAS-102.1, do Quadro de Pessoal
do. Senado.Federal, com lotação e exercício. no Gabinete do
Senador Cesar Dias, a partir de 22 de maio de 1991.
Senado Federal, 2 de julho de 1991. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 601, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais· e regulamentares, de corifOrmidade · conl ~a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora nr 2, de 1973, de acordo com o disposto
no art. 243, § 2', da Lei n' 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão
Diretora n9 1, de 1991, e tendo em vista· o que consta do
processo n' 009379191-6, resolve nomear JOSÉ WILSON
UCHOA DO CARMO para exercer o cargo, em comissão,
de Secretário Parlamentar, Código SF-DAS, 102.1, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício .no
Gabinete dO senador Cesar Dias.
Senado Federal, 2 de julho de 1991- --,-,Senador ll<jauro
Benevides, Presidente .. _
ATO I;JO PRESIDENTE N' 602, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e· re-gulamentares, de conformidade copt a
delegação de competência que lhe foi ouiorgada pelo A,to
da Comissão Diretora n'2, de.1973, de acorâo como disposto
no art. 243, § 2', da Lei n' 8.112, de 1990 e no áto da Comissão
Diretora ot> 1, de 1991, e teildo em vistã ·o que consta do
Processo n•011910191-7, resolve nomear ANTÓNIO ROCHA
MAGALHÂES·, para exerCer ó" cargo, em cOiiiissáo~ de Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete
do Senado Beni Veras.
Senado Federal, 2 de julho de 1991. --' Senador Mauro
Benevides, Presidente
ATO DO PRESIDENTE N• 603, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e de acordo com a competência que lhe
foi delegada pelo Ato da Comissão Diretora n• 2, de 1973,
resolve:
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Designar os servidores JOSÉ APARECIDO CAMPOS,
Analista Legislativo, Área de Orçamento Público, Matrícula
2949, e, na sua ausência; ESPEDITO MARQUES DE AZEVEDO, Analista Legislativo, ·Área de Processo Legislativo,
Matrícula 1784, para substituírem o Diretor da Súbsecretaria
de Administração Financeira, durante 9~ seus impedimentos
legais e eventuais.
.
Senado Federal, 2 de julho de 1991. -Senador Mauro
8ei:Jevides, Presidente.
.
.
(') ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO N' 4, DE 1991
O Primeiro Secretário do .Senado Federal, no uso de
suas competências regimentais e regulamentares e; côn.siderando a necessidade de alteração do Ato n' P/88, do Primeiro
Secretário. que estabelece normas reguladoras do goZo d.e
férias dos servidores do Senado Federal; considerando a necessidade de nonnas para orientar as férias, Compatibilizando-as
com os interesses do serviço e, considerando ainda a. Lei n."'
8.112, de 11 de dezembro .d~ 1,99Q,resolye:
Art. 1• O servidor que fizer jus a ~30 (trint~) <;lias de
férias regulamentares deverá soliCitá-las junto aos chef~s imediatos de preferência, para os seguintes perfodos.
a) 2 de janeiro a 31 de janeiro;
b) 1<:> de fevereiro a 2 de março;
c) 1' de julho a 30 de julho.
§ 1t> No caso de ano bissexto, considerar-se-á ~odos os
dias de fevereiro para cômputo dos 30 (trinta) dias de férias.
§ 2'f ·-Deverão constar das escalas todos os servidores
que tenham direito a férias, com início e o ténri.ino do período
a ser gozado, acordadas. de forma que permaneçam em exercfcio 1/3 (um terço) dos servidores de cada órgão no caso
da letra a, 2/3 (dois terçOs) no caso da letra b, e nunca inferior
a 213 (dois terços) no caso da letra c.
§ 3<:> As escalas deverão ser encã.minhadas ao DiretorGeral, impreterivelmente, até o dia 30 de s.etembro de cada
ano.
Art. 2'-' Os serviaores que não tiverem díreifó- a férias
(§ 4' do art. 447,~ do Regulamento Administrativo) deverão
permanecer em serviço nos seus órgãos de lotação.
Art. 3'-' As alterações dos períodos de férias a se'rem
gozadas ou as comunicações d_e impossibilidade de afastamento, Pó!" ab_Soluta nece~sidade _do se~~iço, deverão ser enviadas ao Diretoé-Geral, antes do início previsto na escala, acompanhadas de justificativa.
Art. 4o Considerada a absoluta n~cessidade do se.rviço,
os períodos de férias poderão ser interrompidos ex officio,
devendo o motivo ser comunicado imediatamente ao DiretorGeral, garan.tidOs Os direitOs do servidor na forma da lei.
Art. St> ·É fii.CultadO ao servidor cOnverter em abono
pecuniário 1/3 (um terço) das suas férias (§ 1•, art. 78; da
Lei n' 8.112190), na forma disciplinada por Ato da Comissão~
Diretora.
- · Art. 6'-' Os servidores que se ausentarem· do DistritO
Federal em gozo de férias, ou por qualquer outro motivo,
deverão fornecer seu endereço eventual, .flO superior hierárquico que o informará à Subsecretaria de Administ~aç~q de
Pessoal.
Art. 7~ Este ato entra em vigor a partir desta datâ.:
Art. 8~ Revogã.m-se as disposições em contrário, especialmente o Ato n~ 11/88, do Primeiro Secretário.
Senado Federal, 3 de junho de 1991. -Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro Secretário.
(*)Republicado por haver saído com incorreção nt;> DCN, Seção II, 9e 6-6-91.
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O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso das

suas atribuições regimentais, resolve:
.
-Designar os Assessores Legislativos THEO PEREIRA
DA SILVA JOSÉ LUIZ DA SILVA CAMPOS, FERNANDO ARRUDA MOURA, MAURO MÁRCIO DE OLIVEIRA e AYLTON OUTRA LEAL para, sob a Presidência
do primeiro, iritegrái'em, em caráter temporário, ·a Comissão
de Avaliação a que se refere o item 1.2 do Anex9 _I_çl_a.ResoJl!-ção n• 130, de 14 <;!e novembro. de 1980.
Senado Federal, 20 de_ fevereiro de 1991. - Senador
DirCeu Carneiro, Primeiro Secretário.
(•) Republicada por ha~~rs.aíd~~co~ -inc.orreção nos ncN, SeçáO ii, de 21-2-_91,
13·4-91 e 21-5-91.
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Art. 4" Revogam-se as dispo"Sições em contrário. Senado Federal, 2 de julho de 1:'991.- José Passos Pôrto, Diretór·
Geral.
A TAS DE COMISSÕ.ÉS

COMISSÃO TEMPORÁRIA
Criada através do Requerimento n~ 146, de 1991, "com
o objetivo de estudar, analisar e aconip3nhar as atividades
1Ja Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente
-e-Desenvolvimento- EC0-92''.
I' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA

EM-5 DE JUNHO DE 1991

Às dez horas do dia cinco de junho de mil novecentos
e noventa e um, na sala de reuniões n 9 2, Ala Senador Nilo
O Primeiro- Secretário do Senado Federal, no uso de
Coelho, presentes os Senhores Senadores Mauro Benevides,
suas atribuições regiinentaiS, resolve:
Presidente do Senado Federal, Saldanha Derzi, Valmir CamDeiignar ABELARDO GO_MES FILHO, Assessor Lepelo, Coutinho Jorge, Nelson Carneii"o, Lourival Baptista,
gislativo, VICENTE SEBASTIAO DE OLIVEIRA, AudiFernando Henrique Cardoso, Aureo Mello, Jonas Pinheiro,
tor, e GRANVILLE GARCIA DE OLIVEIRA, Assessor
.A mi r Lando, José Eduardo, Garibaldi Alves Filho e a Senhora
Legislativo, para, sob a presidência do primeiro, integtarem
Senado.~a Marluce Pinto. Deixam de comparecer, por motivo
Comissão de Inquérito-incumbida de apurar os fatos constan~
justificado, os Senhores Senadores Ronaldo Aragão, Júlio
tes do Processo n• 010266/90-9.
Campos, Oziel Carneiro e Darty Ribeiro. Havendo número
Senado Federal, 28 de maio de 1991. -Senador Oir~eu
regimental, o Sr. Presidente eventual, Senador Nelson CarneiCarneiro, Primeiro SecretáriO~
ro, declara abertos os trabalhos, comunicando que a presente.
reunião d~stina-se .a eleição .do Presidente e do Vice-Presidente. Prosseguindo, convida para ocupar lugar à Mesa, o
(*) Esta Portaria deixou de figurar no DCN, Seção II, de 29-5-91.
Senl-:~r Senador Mauro BeneVides, Presidente do Senado Fe(*) PORTARIA N• 20, DE 1991
deral. Usando da palavra, o s·eilhor Senador Mauro Benevides
congratula-se com os Senadores presentes, afirmando que é
O Priineiro Secretário--do Senado Federal, no uso d.e
com imenso pr3Zer que participa da solenidade de instalação
suas atribuições regimentais,- resolve:
Revogar a Portaria do Primeiro Secretário n-~' 9, de 1991. desta importante Comissão do Meio Ambiente~ hoje conheSenado Federal, 28 de maio de 1991. -Senador Dirceu cida como EC0-92, que decorreu de um requerimento firma--do por todas. as lideranças Partidárias, garantindo, desta for~
Carneiro, Primeiro-Secretário.
ma, a participaçãO do Senado Federal nesta luta mundial a
(') Esta Portaria deixou de figurar no DCN, Seção II, de favor do Meio Ambiente. Em seguida, dedara instalada a
29-5-91.
ComiSsão Temporária, criada através do Requerimento n<:>
146, de 1991, com o objetivo de estudar, analisar e acompanhar as atividades da Confeiéncia- das Nações Unidas para
ATO DO DIRETOR-GERAL N• 4, DE 1991
o Meio Ambiente e Desenvolvimento EC0-92~ a realizar-se
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atrina cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1992._ Prosseguindo,
usa da palavra, pela ordem, o Senador Jonas Pinheiro, que
buições regulamentares e tendo em vista decisão da Comissão
faz um apelo no sentido de ser incluído o nome do Senador
Diretora, adotada em sua n~ Reunião Ordinária, realizada
no dia 2-7-91 , ao examinar Parecer do Senhor Prime_iro Vice~
AmazoRino Mendes neste órgão, justificando que o referido
Presidente ao Ofício· n" 75/90- da Assefe, resolve:
Senador foi Governador do Amazonas, e é um dos maiores
Art. 1<:> Designar os servidores ·do Senado Federal, JAconhecedores d~ questão da amazónica. Respondendo, o Se~
it<idor- Mauro Benevides informa que irá remeter o apelo às
DILNEY PINTO FIGUEIREDO, ANTONIO JOSÉ DE
Lideranças Partidárias, para se for o-caso, promover a recOmSOUSA MACHADO, EDGELSON JOSÉ TARGINO
COELHO, JOSÉ MAURÍCIO LIMA DE SOUZA, Presiposição da proporcionalidade desta comissão. Solicítando a
dente da Assefe, e os servidores FLORIANO AUGUSTO _ palavra o Senador Fernando Henrique Cardoso parabeniza
ao Senado Federal pela criação da comissão, alegando que
COUTINHO MADRUGA e CARLOS GILBERTO BARtanto ele corno o Senador Coutinho Jorge, muito se empeBOSA, respectiVamEiife, -do Cegraf e do Prodasen, para sob
nharam para a sua constituição, e ainda hoje~ continuam a
a presidência do Diretor-Geral, constituírem Comiss-ão Especial destinada a apresentação de sugestões que viabilizem,
se empenhar para que haja uma Comissão Mista do Meio
conjuntamente, os Sistemas de Saúde existente no Senado
Ambiente no Congresso Nacional. Dando continuidade aos
Federal, no Cegraf e no Prodasen.
trabalhos, o Sr. Presidente Senador Nelson Carneiro informa
que irá proceder a chamada dos Senhores Senadores para
Art. 2~' A comiSsão, ao concluir os seus trabalhos, aprea eleição do Presidente e do- Vice-Presidente, indicando o
sentará parecer circunstanciado e proposta à Comissão DireSenador Lourival Baptista como escrutinador. Após a vota~
tora.
ção, o Sr. Presidente declara que, por unanimidade, (sete_
Art. 39 Este atO entre em vigor na data de sua publivotos), foram eleitos o Senador C_o_ufinh_o_ Jorge para Presi~
cação.
(*) PORTARIA N• 19, DE 1991
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dente, e o Senador Valmir Campelo para Vice-Presidente,
convidando-os para ocupar seus lugares à Mesa. Usando da

palavra, como Presidente, o Senador Coutinho Jorge agradece
em seu nome e em nome do Senador Valmir Campelo, a
confiança depositada pelos nobres pares, para presidir esta
importante comissão. Informa ainda, que o-mais breve possí-

vel, irá marcar uma reunião para· tratar da metodologia de
trabalho a ser seguida por este órgão. Nada mais havendo
a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos Guilherme
Fonseca, Secretário da comissão, a· presente Ata, que, lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais
membros.
2• REUNIÃO, REALIZADA EM
13 DE JUNHO DE 1991
Às dez horas_ do dia treze de junho de mil novecentos
e noventa e um, na sala de reuniões n~ 02, Ala Senador Nilo
Coelho, presentes os_Senhores Senadores: Çoutin"Q.Q_Jorge,
Presidente; Amazonino Mendes, Valmir Campelo, Oziel Carneiro, João França·, Ronaldo AragãO, João Rocha, Mareio
Lacerda, Aureo Mello, Teotônio Vilela e Fernando Henrique
Cardoso e o Sefl.hor Deputado: Hilário Coínlbra, ~:;::ú,_1e-st:
a Comissão Temporária EC0-92. Deixam de c"imparecer,
por motivo justificado, os Senhores Senadores: Nelson Carneiro, Júlio Campos e Darcy Ribeiro. Havep.do_número regi:r~enw
tal, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos, dispe<Jsado
a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. Em seguida, comunica que a presente reunião destina~se
a ouvir o Secretário Adjunto da Secretaria doMei< Ambiente,
Dr. Eduardo de Souza Martins, que veio acompanhado pelo
Coordenador Técnico da Secretaria do Meio Amb.iepte, Dr.
Roberto Pereira Guimarães, pela Coordenadora do relatório
Nacional, Dra. Neli Amaral e pela Presidente do lbama, Ora.
Tânia Munhoz. prosseguindo, o Sr. Presidente passa a palavra
ao Dr. Eduardo de Souza Martins, que faz explanação sucinta
sobre o relatório do Governo, que visa a fornecer Sübsídios
técnicos para a participação brasileira na Conferência das Nações Unidas, buscando, sobretudo, estabelecer um diagnóstico
tivo e analítico da situaÇão ambiental. Após a explanação
do Secretário-Adjunto da Secretaria do Meio Ambiente, usam
da palavra, pela ordem de inscrição, os Senhores Senadores:
Amazonino Mendes, Valmir Campelo, Ronaldo Aragão,
Mareio Lacerda, Oziel Carneiro, Teotónio Vilela e Fernando
Henrique Cardoso. A seguir, o Sr. Presidente agradece a
presença de todos os participantes, conferencis-tas e parlamentares, encerrando a presente reunião e, para constar, eu, Carlos Guilherme Fonseca, Secretário da Comissão, lavrei apresente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente, e irá a publicação juntamente com as notas taquigráficas.
ANEXO A ATA DA 2' REUNIÃO DA COMISSÃO
TEMPORÃRIA CRIADA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO N' 146, DE I991, "COM O OBJETIVO DE
ESTUDAR, ANALISAR E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DA CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO- EC0-92".
Presidente: Senador Coutinho Jorge
Vice-Presidente: Sendo_r Valmir Campelo
Íntegra do acompanhamento taquigráfico da reunião
O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Havendo número regimental, declaro aberta a reunião.
1

Srs. Senadores, como V.
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sabem, foi criada aqui,

no Senado Fedral, por indicação dos líderes dos vários partidos, a Comissão que irá acOmpanhar a pieparação desse gran-

de encontro mundial que será realizado no Brasil, a chamada
EC0-92.
O bbjetivo, evidentemente, está implícito no requerimen-

to que a criou, que é exatamente acompanhar os preparativos
dessa conferência. E a metodologia usada por esta comissão,
que é bastante reduzida, para que seja operacional, será a
de ouvir os membros do Governo :r;:esponsáveis pela proposta
nacional da EC0-92, como também ouvir a sociedade brasileira ligada a esse assunto importante, que é o meio ambiente.
Em síntese, pretendemos ouvir, portanto, as autoridades
do Governo, as entidades que estão englobadas pelo nome
de ONG- Organizações Não Governamentais; possivelmente, também, representantes de governos estaduais, enfim, tentaremos, nesse espaço de tempo, tentar ouvir toda a sociedade
brasileira interessada nesse assunto; -que é-a EC0,.92. Em última análise, o objetivõ é-cÔritribU.ir para que -te-nhamos uma prqposta nacional, que seja deb~tida a nível nacional
e que reflita os interesses -do Brasil. O ObjetiVo final desta
comissão é exatamente este. Também, prevê-se a possibilidade de transformar esta ComisSão do Senado Federal, numa
Comissão Mlsta do Congresso Nacional. Se issO" vie-r a ocorrer,
~mesma comissão do Senado, evidentemente, incorporar~se-á
a Comissão Mista do Congresso Naciollal e, portanto, não
haverá solução de continuidade.
Quero avisar ao·; Srs. Senadores- já havia conversado
com vários Senadore) desta pequena comissão"- que vamos,
na semana que vem, ter uma reunião específica para discutir
exataúlt:.üte os aspectos da nossa estratégia global, metodologias, enfim, assuntos que interessa-m a esta comissãO.
Hoje, para iniciar exatamente a primeira reunião pública
desta comissão, estamos convidando os membros do Governo
responsáveis pela parte técnica da proposta brasileira, aqueles
que estão trabalhando no relatório que será apresentado oficialmente pelo Governo brasileiro. Portanto, a nossa estratégia é Otivir, hoje, os órgãos técniCos do Governo, seus representantes, no que diz respeito á proposta brasileira; e, na
próxima semana, os membros do Itamaraty, que são responsáveis, exatamente, em termos globais, pela organização dessa
grande conferência mundial. Ainda na, próxima semana, também, teremos uma reunião só nossa, de Senadores, pa:ra discutir C:YS:-aspectos que interessam exatamente ao funcionamerito,
organiZação, metodologia e ã estratégia desta comissão.
Erttão, hoje, teremos a satisfação de ouvir o Dr. Eduardo
de Souza Martins, que é o Secretário-~ Adjunto da Secretaria
do Meio Ambiente, que responde pelo Governo Federal no
que diz respeito, à proposta téCnica do Governo brasileiro.
Juntamente com o Dr. Eduardo de Souza estão o Dr.
Roberto Pereira Guimarães,_ que é o Coordenador Técnico,
é membro da Cepal, e é-responsável pela, redação final do
documento; a Dra. Neli Amaral, que é a Coordenadora do
Relatório Nacional, e temos a satisfação também de contar
com a presença da Dra. Tânia Munhoz, que é Presidente
do Ibama. Portanto, aqui temos os representantes do Gov.erno
brasileiro responsáveis pela área técnica da EC0-92.
Sem maiores delongas, vou passar a palavra ao Dr. Eduardo de Souza Martins, Secretário-Adjunto da Secretaria de
Meio Ambiente, a quem solicitamOs que faça uma apresentação global, para que tenhamos, exatamente, um conhecimento inicial de como está a EC0-92, as propostas, a estraté-
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gia, a metodologia, enfim, o que é fundamental para uma
comissão que começa seus trabalhos a partir da data de hoje.
Então, a responsabilidade do Dr. Eduardo é exatamente
essa: de trazer, juntamente com a sua equipe, todas as informações iniciais necesSárias a esta comisSão. E, posteriormente,
os senadores desta comissão- que, repito, é uma comisSão
bastante pequena, vão ter a responsabilidade de inquirir- cada
um dos participantes naquilo- que julgar em conveniente e
fundamental para o seu esclarecimento.
Portanto, é com satisfação que passo a palavra ao Dr.
Eduardo de Souza Martins, o SecretáriO-Adjunto da Secretaria de Meio Ambiente, que fará esta apresentação global,
técnica da EC0-92.
O SR. EDUARDO DE SOUZA MARTINS- Quero
agradecer o convite e justificar a auS-én_cia do Secretário de
Meio Ambiente, que se encontra em viagenl para o exterior.
Aqui está representada, tão-somente, a área de meio ambiente
do Governo e que -os esdarecimentos_que podemos dar se
referem àquilo que tem sido ass_um_ido <:como _compromisso,
como responsabilidade desse setor. Gostaria-de esclarecer,
também, que maiores informações devem ser _trazidas pelo
Ministério das Relações Exteriores.
Vou tentar fazer uma apresentação bastante sucinta. O
que vamos falar aqui está contido na pasta que foi distribuída
a V. Ex~s. onde se encontra maior detalhame_nto sobre a questão do Relatório Nacional, cuja coordenação de_ elaboração
coube à Secretaria do Meio Ambiente. Seria importante distin~
guir, desde o início, que o Governo brasileiro organizou uma
Comissão Interministerial, onde estão representados vários
segmentos do Executivo, com a participação também de ou~
tros setores não~governamentais como representantes· do Fórum das Entidades Ambientalistas, a quem cabe a condução
da participação brasileira no que se refere ao Brasil como
membro das Nações Unidas.
Portanto, precisamos deixar claro, desde logo, que. oBrasil está participando da conferência de duas maneiras: Uma,
como anfitrião. O Brasil ofereceu-se para ser sede da conferência, o que foi aceito na Assembléia Geral de dezembro
de 1989. o outro, "COmo membro das Nações Unidas, o que
significa que o Paij; deve não só participar - o que v-em
fazendo através das discussões de uma agenda - como também deve apresentar um conjunto de definições estabelecidas
•
quando da convocação da conferência.
A conferência foi convocada em dezembro de 1989~ através da Resolução n" 44/228. A oferta brasileira foi aceita e
o Rio de Janeiro foi estabelecido como sede dessa conferência.
O antecedente da conferêil.cia de 92 é a conferência que
ocorreu em Estocolmo há 20 anos, a qual se concentrou,
sobretudo, na visão de que existe uma só Terra, o que refletia,
sobretudo, as preocupações da época.
Existe, do ponto de vista de 1972, uma evolução, onde
a questão ambiental sofreu uma expansão-para vários setores,
os conceitos e as preocupações passaram a ser, não só do
domínio de pessoas ligadas a questão ambiental, algo substancialmente discutido no meio empresarial a nível das estruturas
de governo estabelecem-se uma conscientização ambiental,
uma preocupação com uma étiCa de consumo, ou _seja, vivemos
uma grande expansão do conceito ambiental, e ecológico.

Isso está refletido, em grande parte, na razão da convo~
cação da Conferência.
Te'remos a conferência específica e, também uma série
de assuntos paralelos. Mas, a sessão inaugural deve acontecer
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na manhã do dia 1" de junho de 1992 e seu encerramento
está previsto para o dia 12. O dia 5 de junho, que é declarado
pela ONU, como Dia Mundial do Meio Ambiente, deve ser
uma data marcante no transcorrer da conferência.
Uma questão que é do domínio público, que considero
"1nteressante esclarecer, está relacionada com o_nome do evento; a Conferência passou a ser chamada de EC0-92, e o nonie
vindo do inglês; é UNCED-92, ou Rio-92 que é a cidade
que a sedia.
Isto é importante~ porque a Conferência não vai somente
tratar da questão ambiental, da questão ecológica, mas, do ·
. meio ambiente e desenvolvimento. Portanto, este esclarecimento é bastante oportuno.
A preparação da Conferência, e aqui estamos falando
do que envolve o Brasil enquanto membro das Nações Unidas,
Vem se dando através de um proce-sso onde um conjunto de
assuntos que refletem a agenda da Conferência vem seiido
tratado nu,m processo hierárquico que está evoluindo para
os chamados comitês preparatórios, ou seja, basicamente, tCmos agrupados, enquanto assuntos importantes, os aspéctos
refeiites à prOteção da atmosfera, que envolve a questão de
mudança climática, a destruição da camada de ozónio e a
poluição fronteiriça do ar.
Envolve também os aspectos relacionados a recursos terrestres, como desmatamento, desertificação e seca.
Envolve a questão de conservação, diversidade biológica
e controle arnbientãlmente sadio da biotecnologia, ou seja,
dentro do Comitê Preparatório, esse conjunto de assuritos
está organizado num grupo, que é o chamado Grupo 1.
Muitos desses assuntos já vêm sendo discutidos em vários
níveis~ em jjafnéiS- e-érii outros grupos ad hoc de especialistas
e vêm sofrendo um amadurecimento e evoluindo para o Comitê Preparatório. Esse esforço vem sendo desaguado nos
grupos de trabalho.
Existe um outro Grupo de Trabalho, 2, que cobre as
área-s dos oceanos, mares, áreas costeiras, suprimento e qUalidade de água doce, produção, controle e tráfego de produtos
químicos e d~jetos tóxicos ou perigosos.
Muitos desses assuntos já possuem algum tipo de acordo,
e de formalização entre países podem ser revistos em função
das suas definições originais, oli sofrer uma quantidade mãiOr
de adesões de países nas convenções já estabelecidas.~
O Grupo de Trabalho 3 trata das convenções legais e
institucionais de_outros aspectos com essas áreas, ou seja,
é o grupo que procura fazer a amarração formal ou legal
de todos esses assuntos.
Dessa forma, teríamos como um produto que se espera
da conferência, sobretudo em 3 ou 4 pontos, uma Carta da
Terra, de caráter declaratório, onde estariam definidos os
princípios básicos a serem seguidos pelos povos deste planeta
a respeito da questão de desenvolvimento do meio ambiente.
Pelo menos duas convenções internacionais vê,m sendo
negociadas no âmbito do Comitê Preparatório, que procuram
firmar um consenso da comunidade internacional sobre os
grandes temas de relevância global que estabeleceriam normas
jurídicas para proteção da atmosfera e para a preservação
da biodiversidade.
--- Há uma possibilidade, também, de se discutir uma convenção sobre floresta. Na realidade, não se tem uma definição
de formato do termo final, mas existe abertúra para a questão
de floresta.
Outro produto esperado é um plano de ação, que está
sendo chamado de Agenda 21, agenda para o S'éculo XXI.
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com metas aceitas universalmente para o período pós-1992
e entrando pelo século XXI, com prioridades, estimativas
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que ali vão estar espelhadas e que ali vão estar indicadas
as- posições brasileiras; o relatório deverá ter caráter diagnóstico e descritivo dos problemas, e analisar a evolução que
essa questão vem tendo dentro do Brasil.
E o relatório -não vai servir como base para que se faça
crítica dentro da Conferência, a ou~ros pafses. Isso é extremamente importante, porque, como o relatório que tem conSeguido alcançou um nível de domínio público, muitas vezes,
ele está sendo confundido com as posições brasilerias - e
não é assim! Esse relatório tem um procedimento de elaboração, que está indicado também no documento distribuído;
ele começou· com o esforço de organização de uma equipe
e a definição de uma estrutura para trabalho.- Essa estrutura
contratou e contou _com a cooperação de cerca de 70 consultores que estão alistados numa planilha de acompanhamento,
tambt!m contida nessa pasta. Essas contribuições totalizaram
cerca-de 3.000 páginas que foram· sintetizadas numa primeira
versão, em torno de 450 páginas, está sofrendo uma reVisão
editorial devendo dever ser aprovada na reunião da amanhã
da CIMA. A partir dessa aprovação, faremos a impressão
e ampla distribuição desse relatório, que deverá alcançar um
número de 30 a 40 mil exemplares·, e será-distribuída utilizando
a estrutura dos Correios, Onde qualquer indivíduo pode lançar
mão de um exemplar e ainda vãi ser remetida para uma lista
-bastante significativa-de entidades e de setores da sociedade.
-+--Passado algum tempo, faremos uma audiência pública.
Em_cada capital, pretende-se não só expor o que é a Conferêneia;·mas também o que é o relatório. A partir daí, esperar
contribuições para que numa consolidação final a CIMA possa
aprovar um relatório brasileiro para a Conferência e encaminhar esse relatório para as Nações Unidas. Tudo isso -tem
prazo·. Essa audiência pública vai ser feita utilizando o siste_!Ila
de TV Executiva, da Embratel, possibilitando a ligação de
todas as capitais e um esforço de participação.
-Posso dizer aos Srs. que desconheço outro país que esteja
fazendo um esforço tão grande para legitimar e Coriseguir
mobilizar a opinião pública, as contribuições da sociedade
para a elaboração desse relatório.
_ .. De forma bastante sintétiCa, era isso q úe eu queria dizer.
Não sei se algUém do nossO grupO g6stáfia 'de acreScentar
mais-alguma coisa. Mas a expectativa que telnOs- é 6 esforça
da Secretaria do Meio Ambiente - é de não só prOduzir,
de forma qualitativa, do ponto de vista técnico, inas sobretudo
buscam:to ter uma compreensão, uma legitimação dos nossos
documentos. E o esfOrço da Secretaria tem- sido no sentido
de contribuir junto ao Itamaraty, para que as posições brasileira·s não fiquem atrasadas e consigam ser motivadoras para
que essa Conferência reflita em decisões, em definições mais
importãrttes e que tenha a possibilidade de estabelecer maior
coerência nessa relação da questão do desenvolvimento e meio
ambiente.
Estamos fazendo uma exposição muito si:i:Itética, algumas
questões teremos dificuldades de respondê-las, porque certamente elas serão da alçada do Itamaraty. Vamos ter que nos
limitar ao que é nossa atn"buição, dentro do Executivo, nesse
assunto. Acho que seriam essas as colocações.
. O. SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Passo a pala·
vr:a ã Dra. Tânia Munhoz, que quer compl_ementar essas _informações.

de custo e atribuição de responsabilidades.
Finalmente, o Comitê Preparatório está negOCfaõ.dO urn
conjunto de medidas que têm por objetivo criar os metânismos
de financiamento para projetas de preservação de meiO ambiente e para a transferência de tecnologia ambiental.
Esse é o· produto esperado, esses são os pontos que vêm
sendo discutidos e negociados ao longo do processo prepa--- -- -ratório.
Quanto a participaçãO, quem é do metier, da área diplomática, informa que esse deve ser um dos eve_ntos mais signifF
cativos, do ponto de vista .diplomático etc. Espera-se que tenha
uma participação extremamente representativa em termos 'de·
chefes de Estado. No item 9 desse papel que distl'íbuírrios
aos senhores há uma eStimativa que se ·refere a niímei"o de
pessoas que devem participar, Seja na cobertura, seja como
apoio às delegações. Essa estimativa não ·envolve a participação não-governamental, que•talvez surpreenda e possa
avançar muito além desse número que está aí estimado.
Está previsto um conjunto de eventOs paralelos relacionados com a Conferência, alguns de caráter oficial e outros
de caráter não oficial.
Está sendo estabelecido um calendário, onde- jã temos
os seguintes programas:
-uma exposição-feira de equipamerifos, produlós ê tec::nologias, voltados para a proteção do meio ambiente. Essa
exposição- está prevista para acontecer na· primeira quinzena
de junho de 1992, em São Paulo;
-um semináriO Sobre cooperação científica e técnica
no âmbito do meio ambiente em cidades pequenas e médias
previsto para acontecer em Curitiba no firial de ma_iQ do ano
que vem;
-uma reunião, em Brasflia, após a conferência, de parlamentares de todos os_ países- membros da Organização Interparlamentar; e a realização, em Manaus, de uma Conferência
de Chefes dos Estados membros do Trata_d9 de Coopenição
Amazónica, para coordenar as suas posições prevíartiente à
Conferência.
Nesse sentido, pela oportunidade que temos tido de participar das reunióes_no âmbito do Tratado de Cooperação Amazónica, verificamos qUe h3Urii3. disposição bastante grande
dos países-membros desse tratado em ter uma participação
coordenada, previamente acertada no que diz respeito às convenções que serão discutidas. Há, inclusive, um processo de
consulta recíproca, que as chancelarias desses países têm feito
na definição das posições em torno da evolução _da agenda
para a conferência._
Está previsto, também, ocorrer uma reunião de caráter
paralelo, que deve fazer o rebatimento da reunião oficial,
e que está sendo organizado por entidades não-governamentais não somente de caráter ambientalista. Essa reunião terá
a participação dos_ vários se tores náo~governamentáis interes- sados na questão.
Eu passaria a falar com mais detalhe a respeito do Relatório Nacional Brasileiro ·para a Uned-92. No iníciO -deste
ano, foi definido e atribuído à Secretaria do Meio Ambiente
a coordenação da elaboração desse relatório. É extremamente
importante esclarecer o objetivo e a natureZa do relatório
que visa a fornecer subsídios técnicos para a participaÇão brasileira na Conferência. Ele busca, sobretudo, estabelecer um
A SRA. TÂNIA MUNHOZ- Apenas para uma ou
diagnóstico descritivo e analítico da situação ambiental. É du_as colocações. Para falar sobre a parte técnica do relatório,
importante se ter consciência de que o relatório não significa as questões sobre os capítulos, a escolha desse direcionamento _
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ou não, trouxemos duas pessoas que poderão responder com pação que tem ao trazer o produto esperado; é uma C"ai'ta
muito mais propriedade. Ainda não tive o privilégio· de ler da Terra, as convenções internacionais aqui definidas; um
todo o relatório -- o Dr. Eduardo já consegUiu - estamos planO de ação que vai ~té a Agenda 91; e, sobretudo, mecacuidando da parte administrativa.
nismos de financiamentos de projetes de preservação. São
O que queremos deixar claro é que nós, e-nquanto- País, quatro produtos fundamentais que esse Senado, esse Conestamos fazendo um esforço, muitO gra-nde porque temos a gresso· terá uma responsabilidade- fundamental, inclusive de
atribuição de receber essas nações, principalmente nós, que aprovar os futuros acOrdos. Daí a nossa preocupação de acomsomos mulheres, e· que temos sempre que arrumar a casa. panhar detalhadamente isso. Também penso que nós, não
E o relatório é uma parte desse esforço. Qualquer país pode hoje, rP.as juntamente com os ministros que Vêm na próxima
atrasar o relatóriO, pode pedir uma prorrogação de data ao semana, temos que, talvez, verificar cofio o Senado ou COnSecretariado da Conferência. Agora, paia nós ficará muito gressO poderá participar, de uina forma ou de outrà, do comitê
difícil trabalhar com datas e_ sem o seu cumprimento. Esse preparatório chamado Prepcon, que eu acho que é importante_.
esforço obrigoU-nos-a trabalhar dessa maneira. A metodologia Essa evidentemente}_ são questões em que os técnicos não
montada foi em função do curto espaço de tempo. Já acon- · podem se· envolver. Mas, eu penso que esta comissão terá
teceu de algumas entidades no_s perguntarem: "Por que não uma grande responsabilidade, baseado nesse documento precomeçaram antes?''. Lamentavelmente somos_ o que somos; paratório, de reivindicar realmente participações ímportantes,
um país que não tem as instituições totalmente organizadas como esta do próprio Prepcon, que. eu considero o órgão
- não foi possível começar ano passado como gostaríamos. fundamenta da coordenação da EC0-92.
Não havia recursos, a Secretaria do Meio Ambiente fez um
Então, com essas preliminares, não quere-ndo me alongar,
esforço sobre-humano para encontrá-los, o ano passado fica- porque também vou me inscrever para perguntar alguma coimos sem orçamento, passamos por todos esses problemas. sa, mas_ quero deixar_ que os nossos ilustres senadores hoje,
Mas graças à Deus conseguimos.cuiiiPiiTOSpi-aios. E--o que que comeÇam exatamente as inquirições aos ilustres membros
que aqui estão. Lembro, também, que acompanham ·o Dr.
é mais importante, a partir dessa reunião de amanhã, porque
precisamos, como o Secretário Eduardo colocou, que a Comis- Eduardo de- Souza, o Dr. Roberto Pereira GUimarães, que
são Interministerial aprove esse relatório. Por enquanto é é Coordenador técnico da redação final, a responsabilidade
intenção de um grupo que, seguindo um roteiro, aprovado e de S. S•, e a Dr' Neli Amaral, que é_ Coordenadora do
por essa própria comissão, elaborou o documento. No mo- Relatório Nacional, portanto técnicos responsáveis pelo diagmento em que for aprovado, amanhã, ele estará na rua! Qual- nóstico que e_stá contido nesse grande relatório, que eu ainda
quer pessoa poderá opinar e propor modificações. Isso, para considero preliminar.
·- ~ou deixar as nossas questões para o final e encaminharei
nós, .é muito importante.
Agora, sugiro que se V. EXf5 tiverem perguntas maiS-técrii- logó_a parte que diz respeito às inquirições.
.Convido para primeira inquirição o nosso ilustre Senador
cas, o pessoal está aqui presente especificamente, trabalhando
do Amazonas, Amazonino Mendes, a quem concedo a palafull time nisso.,
vra.-.
O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Srs: S~n~do
O SR. AMAZONINO MENDES-Sr. Presidente, antes
res, acredito, que apesar da apresentação bastante sucinto::.,
o Dr. Eduardo, como Secretário-Adjunto da SEMA, cumpriu de mais nada, eu gostaria de cumprimentar o Dr. Eduardo
o seu papel de trazer um resumo da situação do EC0-92, de Souza e Dr• Tânia- Munhoz que aqui compareceram rio
do grande encontro, e apresentou aqui exatamente essa docu- afã de nos prestar informações, esclarecimentos, a fim de
que possamos, como senadores, participar desse importante
men~ação sucinta. Ele acabo~ de entregar, também, o relatório que_ divulgará a,qui à Comissão" Evidentemente é um rela- evento internacional, dando a nossa contribuição, tanto quantório longo, nós teremos que reproduzi-lo para voltar, real- to possível abalizada, na busca desse angustiante problema,
que é o problema ecológico.
mente, a discutir o assunto.
Ao que me foi dado inferir da rápida leitura que fiz desse
Considere que o aspecto desta primeira reuriião realmente global, preparatória, de informação. Mas, antes de passar documento e da audiência, da exposição feita pelo Dr. Eduarexatamente ao questionamento dos ilustres Senadores, quero do, e secundada em poucas palavras para a D~ Tânia, a estrulembrar que, dentro dessa estratégia de informação prelimi- tura organizacional do evento pressupõe a exibição de relatónar, nós já convocamos para a próxima -reunião Os membros rios; pelas delegações provindas de vários países e nós teremos
do Itamaraty responsáveis por essa Conferência no que diz que também fazer o nosso relatório. O que me Preocupa
é a ótica, exatamente no aspecto filosófico. O relatório inforrespeito às negociações, à otganização etc.
Hoje, nós temos somente a equipe técnica que elabora maria, parece-me cOnsUbstanciaria informações técnicas, uma
as propostas, o documento. Na próxima semana evidente- espécie de diagnóstico; evidenciaria, exporia, colocaria a nu
mente, traremos toda a equipe; está prevista a viflda do Embai- os males, a existência das ocorrências que conflitaria-m, conxador Marcos Azambuja, que é o Secretário-Geral da CIMA, frontariam a natureza de forma danosa.
Por outro lado, a questão é global, envolve até a questão
que aprovará amanhã o relatório, e o Ministro Luiz Felipe
Macedo Soares, Secretário-Executivo da Comissã"o Intermi- atmosférica, a diversidade fisiográfica de uma área continental
nisterial do meio Ambiente. São as pessoas indicadas exala- como a nossa; e a minha preocupação diz respeito a uma
mente para discutir outrOs assuntos de maior relevância, no particularidade- porque eu creio que a preocupação da maioque diz respeito à organização e participação desta CoiniSsão. ria dos aqui presentes a esta reunião é com a questão amazónica.
Antes de passar a palavra aos senadores inscritos, gostaria
Ora, riós temos tido uma experiência, ao lorigo dá tempo,
de lembrar que de qualquer forma, que esse documento enca- de que a Amazónia, ao ocupar o noticiário íntefnacional e
minhado agora, o documento síntese, consegue de forma bem a preocupação manifesta dos cientistas, seja internacional ou
objetiva dar uma visão clara do problema e mostra a preocu- local. .. a Amazónia tem sido observada- e aí entra a questão

4332 Terça-feira 2 ·

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

da ótici - apenas pelo Prisma da proibição; não pode fazer
isso, não pode fazer aquilo etc., etc. Então, isso me parece
uma fórmula muito simplista, de certaformaingênua, drástica,

desumana e inconseqüente, no meu ponto de vista. Se parto
da informação de que o relatório é uma posição pieliminar
de diagnóstico, pressupondo admito, que após a sua aprovação
o nosso País poderia desenvolver um programa a ser submetido àquela assembléia- iSto não ficou muito c1ài0- maS,
de certa forma, fico também apreensivo -inesiilci na hipótese
da ocorrência dessa suposição de que haja depois a elaboração
de um programa específicO.:._· porQue imagino que o prográma

poderá ser calcado na mesma ótica que teria inspirado ·o reia.tó~
rio. Trocando em miúdos, acho que não poderemos mais admitir ·simplesmente as proibições sem se oferecer as alternativas·,
sem levarmos em conta dois fatores básicos: primeiro, o País
não pode renunciar 2/3 dó seu tei"ritótiõ;-Isso é U:ina Cois·a
fora de senso. Segundo, não podemos ignorar a ~xiStêrtcia
de 17 milhões de pessoas que vivem na Amazónia.
Por outro lado, creio que é perfeitã.merite factível e impossível promovermos o chamado desenvolvimento almejado_ na
área, nã. região ~em, CoD~Udo, ·sacrificar a natureza. É possível,
desde qUe tenhamos conhecímento tecnológico, vontãde política, incentivo.
A Amazónia, sobretudo a Amazônía OCidental, com exceção de uma cidade-estado, que é Manaus, que talvez seja
a maior renda per capita brasileira, um dos maiores índices
de concentração de renda neste País, mercê de um modelo
desenvolvimentista capenga, que á a Zona· Franca de Manaus,
porque detém, hoje 65%_ da população e 99,2% da rec~ita
do estado, à exceção de Manaus, a Amazónia tem, em contrapartida, dois milhões e duzentos· mil quilómetros quadrados
em absoluto abandono, ·devido à falência do extrativi_smo.
No entanto, vejo airlda teimarem na re_vigoração do extrativismo. Tese levantada por falsos ecologistas, que desconhecem por completo a região, inclusive a característica de heterogeneidade da Amazónia.
Nós não temos manchas concentradaS de produtos susceptíveis de extrativismo: O lbama, que administra a borracha
natural, sabe que essa é uma atividade falida, que não tem
mais solução, não tem. jeito, O nosso_produto tem que ser
subsidiado para que se continue a produzi-lo. Temos problemas constantes, como o definhamento do preço, mesmo com
os subsídios, mesmo coril a: ajuda brasileira, é uma atividade
que acabou. POr igual podemos nos referir à castanha-do-pará
refugada no porto de Hanover. Recentemente, cinqüenta toneladas foram rejeitadas, porque apresentam um fungo que
a sociedade européia nãO aceita mais e receia-se· qlle"O mesmo
ocorra nos Estados Unidos. E assim aconteCe com a piaÇaba,
e tantos outros produtos que fomentaram a expansãO d"a região
amazónica, as chamadas especiarias.
A nossa filosofia deveria ser enriquecida com uma preocupação. Ao- invés de nos apoiarmos no q-ue· não pode ser feito,
temos que partir de uma outra ótica, que é o que se pode
fazer em busca deste ideal, desse binómio "conservação e
- desenvolvimento".
À guisa de contribuição modesta de _quem é ex-governador de um estado da região, fruto da ~inha obs~rvação
pessoal, eu diria a V. Ex~s que deveríamos levar em conta
a piscicultura, por termos 20% da reserva de água doce do
planeta, e uma fauna ictiológica que rivaliza com a marinha;
tanto quanto possível, deveríamos incrementar a pesquisa nesse sentido, o conhecimento que nós temos da cultura do peixe
é ínfimo, salvo engano, é dado esporadicamente pelos húnga-
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rÓs; deveríamos desenvolver uma pesquisa orientada, aplicada, definida, nao diletante como, via de regra, vem sendo
feito pelos institutos de pesquisa, qUe querem apenas atender
a sua curiosidade, de não VÇ>ltar-se para a pesquisa que possa
redundar em proveito pragmátiCo daquela gran~e região. Temos ·que-levar em conta que temos 230 milhões de hectares
de várzeas, que são irrigadas todos os anos, noi1Jlalmente,
prescindindo da existéncia de insumos,. poderíamos, com o
desenvolvimento -tecnológico, orientar -o fazendeiro, o expansor da fronteira que queima as matas por falta de alternativas
de ínvestimentos.
-·Acho que está na hora de relevarmos as verdades, de
nãotermos receio de falarmos o que é correto, tanto quanto
possível com base científica. Não entendo, por exemplo, por
que é proibida a exportação de madeira em toras na Amazónia. Todo mundo sabe que ela é heterogênea, a extração
da madeira não provoca claros na floresta, exatamente porque
não há manchas homog~neas, ajuntamentos de espécies.
O SR. OZIEL CARNEIRO- Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. AMAZONINO MENDES-- Corri muita.honra,
meu querido Senador.
O SR. OZIEL CARNEIRO - Nesse ·acordo sou;na
origem, um dos responsáveis pela proibição da exportação
da madeira em toras na Amazórria. Isso, evidentemente, ocorreu no início da década de 70, quando eu era diretor do
Banco do Brasil e fiz essa solicitação ao dire_tor da CACEX,
à época o Dr. Benedito Moreira. O objetivo era exatamente
aquele de agregarmos valores aos produtos primários de nossa
região. Infelizmente, dentro ·do projeto e do plano de -valorização 'da Amazónia, do seu plano de desenvolvimentO, o que
acOnteceu muito no Pará, ao invés de indústrias de beneficiamento de madeira para termos possibilidade_ de oferecer o
produto ao consumidor final, o que aconteceu, equivocadamente, foi o fomento da instalação de serrarias. Nós passamos
a expnrtar não madeiras em toras, mas madeiras serradas,
o que não agregava praticamente nada. Continuo defendendo
a tese de que devemos, na Amazónia, agregar o máXimo
possível de valor, inclusive da mão-de-obra, aos produtos_ primários que ·dali são extraídos. Era essa a observação .que
desejava fazer ao meu ilustre companheiro e amigo, ex-Go-vernador Amazonino Mendes, que, sem dúvida nenhuma,
nesta sala, é um dos maiores conhecedores dos problemas
da região.
O SR. AMAZONINO MENDES - Ilustre Senador,
devo confessar que, realmente, nessa época, há cerca de duas
décadas, eu era do mesmo parecer. Eu entendia que era muito
mais importante exportarmos madeira _beneficiada, porque
pressupunha a existência de investimentos em serrarias e a
geraÇão de empregos. Acontece que uma verdade se impõe
so_bre isso, e nos dá um outro comandamento. Quem manda
é o mercado. Se o mercado não quer madeira benefíCiàda,
não adianta fazer montanhas de madeira beneficiada, porque
se vai à falência. É o que ocorre, é o que ocorreu e é o
que vem ocorrendo.
Ao reverso, a China, por exemplo, queria importar dez
milhões de metros cúbicos de madeira em tora e não conseguiU, mercê dessa P.roibição. Ela foi buscar esse produto nos
Estados Unidos. E exatamente o aprofundamento dessas
questões que nos vai levar, pouco a pouco, a uma elucidação
da questão.
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No Estado do Pará a extração da madeira é feita -à iriargerri
das rodovias. mas na AmaZônia Ocidental, onde não há rodaM
vias,- a extração é feifa às margens dos rios, com extremada
dificuldade, e com a ausência literal de outra atividade económica. Acabei de citar aqui um elenco enorme de produtos
que sofreram aviltamento sistemático de preço-no mercado,
e que não mais permitem a vida do ser humano na hinterlândia.
Acho que é dispensável falar dos efeitos disso nos pequenos
vilarejos da Amazônia Ocidental, hiperincha"dos, onde não
há nenhuma atividade económica, e que vivem- especificamente das verbas municipaiS e dos eventuais pagamentos que
o Governo faz nas áreas de saúde, educação, etc. A extração
da madeira seria um mercado estupendo, extraordinário~ que
geraria emprego, riqueza, divisas, que poderiam m'anter essas
populações e não vejo; honestamente, o dano que causaria
à natureza, por razões que passo a expor: primeiro, a Aniazônia, notadamente os três niilhões de quilômetros quadrados
do trópico úmido, tem uma floresta auto-renovável. Todo
cientisra sabe disso. O cientista qüe nega iSsO nãó é honesto,
ele está a serviço de algum interesse incófifessável. Se corta
uma árvore, ao redor daquela árvore há dez, quinze, vihte
filhos disputando a luz do sul para nascer. Quando é derrubada
aquela árvore, há uma disputa, na seleção natural das espédes,e às vezes, nascem, duas em lugar de uma. Além do outro
aspecto de que a floresta envelhecida, em floresta velha temos
manchas de cupins, duzentos hectares- de floresta tomados
·
pelo cupim no Estado do Pará.
E, "repitO~ -se a eX.fraÇci"o da madeira exigisse um desmatamento concentrado, eu me calaria, porque a precipitação pluviométi"ka, a força pluviométrica provocaria a: lixivíàção da
camada de húmus e nós teríamos ali, eventualmente, um deserto; Isto é verdade, e o que é científiCo" temos que ~espêitài"~
Mas uma população literalmente pobre, que.não tem
nenhuma tradição cultural, que se_ acostumou, ao_ longo .das
gerações, apenas ao extrativismo, e eu já tenho denunciado,
está sendo vítima de um g_enocídio, porque ·não tem nenhum
meio de ganhar a vida, de ter uma remuneração, e está exposta
a todo o tipo de endemias próprias do trópico. Poderíamos
estender esta conversa e .identificar uma série de potenciais
económicos que poderiam ser objeto_concreto de uma proposta na EC0-92, e poderíamos trazer para o mundo, o País
e para todos nós uma tranqüilidade: o Brasil não renunciaria
à região, utilizarfamos OIiosso direito de produzir e, ao mesmo
tempo, integraliamos as nossaS populações às atividades económicas e, de forma mais eficaz, no meU entendimento, sustaríamos o avariço deletério da fronteira agrícola. Parto do pressuposto de que um projeto desses, enriquecido cientifkimente, comprovado científicamente, assinado Por cientistas, sensibilizaria as agênciaS de desenvolvimento mundiais, notadamente o Banco_ Mundial.
Vou terminar as minhas colocações, porque já estou fazendo_ uma conferência, e peço perdão e vénia a todos, mas
eu deixo aqui a m.ínha sugestão. Sei do trabalho árduo, difícil
e obrigatori<iinente contraditório de um órgão que enfrenta
tremendas dificuldades, inclusive económiCas e finaricieiras,
como é o lbama, para cobrir um País de dimensões continentais, com tanta diversidade, como é nosso. Formulo a pergunta, finalmente, indagando ao Dr. Eduardo, à Dr~ Tânia, se
estou enganado, ou se estou ce:rto com a minha apreensão.
A pergunta é exatamente essa.
O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) -Concedo a
palavra ao Dr. Eduardo Martins.
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O SR. EDUARDO MARTINS- Entendo que é necessário- esclarecer o papel que cada uma dessas coisas vai ter
do ponto de vista da política interna. O relatório é um diagnóstico. Ele pode descrever, pode indicar os efeitos das políticas,
mas não significa uma definição- política, e não significa nenhum compromisso de modificações da ação do Governo com
relação à Amazônia.
A. própria Amazónia aparece, no relatório, da mesma
forma que aparece o cerrado, que aparece o Pantanal, com
a mesma ênfase que aparecem esses outros ecossistemas. EntenQq que nós, tamJ:>ém, às vezes, caímos em uma armadilha.
Qllando permitimos. e damos espaÇO para que a Amazônia
seja c_õlocada como o nosso grande problema ambiental, estamOs entrando em um processo de alto caráter simbólico, que
elegeu UJ?l espaço que é extremamente relevante e importante,
porque- é a maior extensão contínua de florestas existente
neste Planeta, mas, a rigor, os nossos grandes problemas ambientais não estão fi.ã AmazôniÇt.
A Amazônia é ·muito mais nOSsa· solução do que nosso
problema. Os grandes problemaS ambientais brasileiros estão
nos grandes centros, estão associados_ a um perfil industrial
atrasado, a uma indústria que precisa ser reconvertida.
O SR. AMAZONINO MENDES - Peço a vênia do
Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) -Concedo a
palavra ao nobre S~nador Amazonino Mendes.
O SR. AMAZONINO MENDES- ... porque eu estaria
dando solução de continuidade na sua exposição, mas preocupo-me com uma coisa. É evidente, o ilustre expositor coloca
bem, que a poluição no mundo é grande preocupação, rilãsnós estamos vivendo, nós que somos originários da região,
que lá moramos, os efeitos de 10 anos de denúncias, Sr. Presidente.
Entendemos que a EC0-92 seria üiila oportunidade extraordinária para que nós nos libertássemos das algemas e
das falácias científicas. Essa é a grande questão que diz réspeito
a riós todos. E maí~, há uma crónica, há um relato histórico,
contraditório, é bein verdade, ao longo do século, que uns
ent~11:d_em como cob,~ç_a internacional sobre a Amazónia, outros entendem que é uma ótica xenófol:la_,_ mas o fato é que
a Amazônia é uma das menores densidades demográficas do
globo, é uma das Suas maiores prOVíncias minerais, é uma
das suas maiores fontes ene-rgéticas, enfím, é maio i' riiSso,
é·nlafor O.aquilo, etc.
_
-, --É_ temos _alguns exemplos. Parece-me que houve um cochilõ internacional~ e uma empresa brasileira conseguiu explorar estanho e cassiterita. Ela desarruniou o mercado internacional! É evidente que muitos iriteré.Sses internacionais foram
contrariados. Isto nos informa, sem embargo da colocação
do Senador Oziel Carneiro, porque nós não Podemos exportar
madeira em tora; iSto talvez nos informe porque 2/3 do Estado
de Roraima estariâ -sendo destinado aos Yanomâmis. Essa
é uma região que 'é' uma das mais ricas províncias minerais
do mundo, e essas são questões que nos induzem, no mínimo,
à desconfiança. Tenho a impressão de que a questão amazônia
é fundamental na EC0-92.
O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) - Concedo a
palavra ã S~ Tânia Munhoz.
A SRA. TÂNIA MUNHOZ_:Penso que V. Ex• coloca
o problema claramente, e é bom se chegar logo nos ''finalmentes". Entendo a preocupação com Amazónia, porque eu morei
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na Europa, no ·final d·a década de 70, e em 90 quando fiz
doutorado, e eu me lembro que, naquela época, havia gente

que sabia muito maís da Amazónia do que nós, que éramos
brasileiros e que morávamos lá. Isso é real. Ninguém vai
questionar. Estamos certos de que em 92 a Amazónia será
o assunto - vão me desculpar - para depois do relatório.
Isso é concreto. Agora, o que também é concreto, no nosso
entendimento - até vou procurar pegar o exemplo que o
senhor deu - é a questão da cassiterita. O que qu~remos
nós, que cuidamos da área do meio ambiente e temos um
compromisso, enquanto GOVerno, é viabilizar uma· regi~o.
como o senhor mesmo disse,_ que tem 17 milhões de habitantes
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mos, mas muitO pró,.::imos de uma coisa boa. Então peço vênia
aproveitan.do as observações Dr~ Tânia Munhoz --para dizer-lhes algo curioso: a filosofia é igual. Não
vejo nenhuma contradição, mas sou forçado a reconhecer
que a metodologia preocupa.
Veja bem, quando a Dr• Tânia Munhoz se refere ao
Estado do Amazonas que é preservado, porque é o setentrião,
é a fronteira mais distante que foi preservada, ele o é tão-s_o_mente por isso. Até quando? É uma grande indagação. Porque
o avanço da fronteira é uma inexorabilidade em todo o mundo,
como houve nos Estados Unidos e outros países. Na verdãde
temos 0,5%, levando-se em conta as projeções das cidades,
vilas, ocupado no Estado do Amazonas. Mas temos um problema._ Quando a _senhora evidencia a sua alegria, o seu gáudio
come;ssa preservação, esse zelo que tem o índio, eu o chamaria
assim, nem o ameríndio, mas o caboclo, na preservação, o
mesmo tempo a senhora secunda, dizendo que na floresta
ele tem meios de obter proteínas. Tudo mudou muito. Não
exiSte mais este objetivó maior da nossa preocupação. Existe
a fome e a fome endêmica. O caboclo amazônida, que estimo
em 1 milhão e_meio de pessoas na Amazôriia Ocidental, sofre
hoje a chamada fome endêroica -conceito inclusive apresentado pela Trilogia da Fome escrito pelo nosso inesquecível
Josué de Castro, que nos dá conta disso - porque ele não
caça mais. Ele sofreu uma involução inclusive social, porque,
não tendo atividade económica, não pode comprar munição.
Então essa involução social o aproxima cada vez mais dos _
índios. Ele tem uma vida igual a dos índios sem as defesas
orgânicas dos mesmos herdadas de gerações em gerações.
Então, hoje, um dos maiores quadros, ou talvez o maior fndice
concentrador de lepra, que não é uma doença tropical, muita
gellte confunde, é o Mal d~ Hasse_n. Estão lá nessa Região
tOdos oS vírus conheddOs de hepatite do rriundo, inclusive
o vírus Delta, que mata em 24 horas e s6 se encontra -óLLtra
incidênc;ia na China. Nessa região, somos os campeões do
mundo. O recrudescimento da malária, enfim, essas-ooíSastodas que são companheiras, que andam pari passo com- a
falta de remuneração económica.
à Presidência -

e que, graças a Deus, melhor do que ninguém tem cuidado
da Amazónia. E cito o exeffiplo do seu estado, que, graças
a Deus, não sofreu fluX:ó migratório- de pessoas de outras
áreas do País; é o estado mais preservado, o que menos destruiu a sua floresta e que mais sabe aproveitá-la, porque acredito que ninguém melhor do que o caboclo, como o senhor
observou, sabe_ cuidar daquela região. Quero dizer-lhe que,
quando estudava geografia, há alguns anos -já estOu longe
desse tempo- analisav-a--a situação dO-Nordeste e do Norte
e sempre tinha a certeza que o caboclo no Norte, por pior
que fosse sua vida poderia tirar daquela floresta algumas proteínas, coisa que não acóiltéciã ·mais no Nordeste; ele tinha
que migrar e descer para o ·sul, Centro-Sul, sob pena de
morrer de fome, porque, em terra deserta e árida, não há
como tirar-se coisa alguma.
Volto à colocação que eu queria fazer. temos a obrigação
de viabilizar. Quero deixar claro para os senhores que este
relatório, o seu compromisso, a sua 6tica; é-Oese:õvOlvimento
e meio ambiente. Estainos fazendo um diagnóstico -de uma
situação, enfocando esses dois lados. Não estamos fazend9
uma análise só da questão ambiental, como está no quadro.
Estou dizendo o seguinte: como temos ·que viabilizar aquela
região, temos que achar saídas para ela. Temos obrigação
de achar saídas e deixar claro ao mundo que não vamos abrir
mão dos destinos de nosso Planeta e da maior floresta t_ropical
úmida, do mundo. Para isso terrios que voltar ao exemplo
da casseterita. Temos que fazer a exposição mineral na AmaA SRA. TÂNIA MUNHOZ- Se V. Ex• permite, ocorzônia já que existem nl.iilétios. E não temos que n-os sujeitar
a mercados externos; temos sim, a obrigação de achar uma reu o mau u·so daquele ecossistema ricO, -porque ísso lião
-- - - maneira de extrair essas riquezas sem deixar o que hoje temos havia há uns anos atrás.
em Alta Floresta. Sobrevoei aquela região, que é uni.ã.-chága
O SR- AMAZONINO MENDES - Porque há alguns
a nível ambiental. Esse é o nosso compromisso enquanto brasileiros, não o de outros países que utilizam a ideologia de anos o extrativisino pettnitia o mercado. Hoje não adianta
"Amazônia pulmão disso", "pulmão daquilo" que nos vai falarmos em extrativismo, em bo-rracha, piaçava e outras coiconscientizar. Nós é que temos que encontrar saídas. É obriga- sas mais, porque não há mais mercado. Parece-me que há
ção nossa. A Amazônia, tenho dito, Senador, é importante uma absoluta sintonia, não há nenhuma contradição em buspara nós. V. Ex' mesmo disse isso. Temos consciência que car, iiriediatamente, a identificação de potencialidades econôa palavra extrativiSmO . :. . .,;.- __yamcis ter-que ·achar uma outra micils que poderão ser desenvolvidas. Quando a senhora feda,
palavra- está muito desgastada, concordo com V. Ex', vamos por exemplo, em mineração, penso que é possível fazer a
chamar de desenvolvimento aJ.Jto-sustentado, vamos chamar mirieração com a reposiçáó da camada de humus. Não é ver·
do que quer que seja, mas a vida da Amazônia éiiaiiOi'éSla. dade?
Concordo com V. Ex~ que a floresta tem os filhotes, como
Para concluir, pois devo ir para- outra Comissão, tenho
denominamos, mas temos que trabalhar de forma racional a impressão que a grande questão é simplesmente esta: identie penso que V. Ex~, em nenhum momento aqui, está defen- fitaí as-potencialidades econômicas, incrementar a pesquisa,
dendo, como nós também não, o corte raso. Então tudo isso porque sem pesquisa não chegaremos a lugar algum; o meu
tem saídas - cientfficas - concordo com V. Ex~
---receio é que, se não tivermos esse perfil de comportamento,
a nossa posição, a nossa atuação na EC0-9:? será desa,st,rosa_, __
O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) -Senador até porque os resultados da EC0-92 vinculariio os países mem- .
Amazonino Mendes, só para tentar ordenar os trabalhos ...
bras e vincularia o Brasil.
Esta a minha preocupação e a razão da minha interO SR. AMAZONINO MENDES - Entendo e peço
vênia a Presidência, mas acredito que estamos muito próxi- venção.
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O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) - Só gostaria
de lembrar aos ilustres Senadores que a nossa Comissão é
realmente pequena e já vi,_pela preliminar desta primeira
reunião, que o interesse em- ielação ao tema é grande por
parte dos Srs. Senadores.
Agora, quero lembrar, tambénl, que estão inscfiibs váriOs
Senadores que terão oportunidade de um questionar os ilustres
conferencistas. Também quero lembrar que esta Comissão,
evidentemente, não irá tratar exclusivamente de Amazónia.
Entendo que a maioria dos membros da ComisSão sãó amazónidas como também eu, mas de qualquer forma, vamos ter
muitas oportunidades de discutir detalhadamente preocupações como as do ilustre Senador Arnazoninó Meiides. E eu
sugeriria, em termos-concretos, ·que esta Comissão hoje receba
os responsáveis da área técnica do Governo Federal, pela
CO"nferência. Eles acabaram de_nos entregar o Relatório que
irá ser aprovado amanhã pela CIMA e uma síntese de toda
a metodologia de trabalho do Governo Federal, na área técnica. Recebemos esse documento. Estamos entregando-o avocês. O relatório oficial, que será aprovado amanhã, é longo.
Vamos distribuí-lo aos Senhoresr Portanto, vamos·teritar fazer, na nossa Comissão;-ãigo bem operacional, bem objetivo,
para que, na-quarta-feira, voltemos, numa reunião só de Senadores, para discutir alguns aspe·ctos metodógicós-, âe estratégia. Na quinta-feira, voltaríamos com as audiêncíáS externas
do Ministério das Relações Exteriores;
---Eu lembraria aos -ilustres membros que o tema de hoje
é todo o trabalho da ECO. Vamos ter oportunidade, evidentemente de discutir programas e políticas específicos dos vários
temas que virão posteriormente. Portanto, gostaria de saber
se o Dr. Eduardo quer agregar mais alguma infoimação. V:ários Senadores estão sãindo, porque, lamentavelmente, no
Senado, várias comissõeS ftiriCiOiiam Simultaneamente e, às
vezes, fazemos parte de várias. Há pouco -chegou o Senador
Fernando Henrique Cardoso, que estava na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Está aquí; porque é membro interessado neste assunto, e não teve oportunidade de
assistir à conferência inicial do Dr. Eduardo. Gostaria de
saber se nosso cOnferencista tem. alguma coisa a agregar.
O SR. EDlTARDO DE SOUZA-'- De forma bastante
rápida, gostaria de dizer que fizemos-entender a_natureza,
o papel e o objetivo de cada uma das partes que envolve
a conferência. Temos um relatório, temos um procesSo pará
chegar ao relatório ilaCfOnal; temos o conteúP.o d_esse_relatório,
que deve fazer um diagn6stico, temos a posição brasileira
em tomo da agenda, em torno do que nós aqui indicamos,
que deve ser o resultado da Confe"rência.
É claro que todos esses assuntos dizem respeito não só
a Amazônia, mas a- todos os SiStemas ainbientais, a tOdos
os ecossistemas do BrasiL Creio que a Amazôníã preCisa ser
bastante discutida, porque, ao mesmo tempo em que o País
é recriminado pelo que acontece naquela região, a Amazônia
é um dos principais ülinfos que este Brasil tem, do ponto
de vista da questão ambiental. Creio que a Amazônia, como
se insere dentro da UNCED-92, deveria ser até 0bjeto de
uma discussão específica, mesmo porque creio -que, em torno
dessa questão, sistematicamente ressuscitamos mitos já- superados, que não mais são demonstrados. Não podemos insistir,
por exemplo, em que os caboclos não aspiram à modernidade.
Não podemos entender, também, que a ocupação da Amazônia reproduza o rastro de destruição qae algumas estradas
ou algumas experiências demonstfaram, inclusive, reproduzindo erros de forma sisteMática-.
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Portanto, creio que a Amazônia merece ser discutida,
aqU:i, ·no sentido de como está inserida dentro desses vários
instrumentos, desses vários encaminhamentos que estão sendo
feitos em relação à Conferência; mas creio que, se hoje pudéssemos. ficar numa visão- e numa compreensão mais global e
mais geral, seria bastante oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Coutínho Jorge) -Eu perguntaria se todos já receberam o documento que tenta, de forma
bem prática, definir todos os passos da Conferência. Creio
que todos receberam. O documento abrange desde a convocação, todas as etapas, que foram a apresentação do Dr.
Eduardo e da Dr~ Tânia. A entrega do Relatório não e_stá
sendo discutida aqui, porque ele foi encaminhado hoje e deverá ser tema de outros encontros posteriores. Volto a perguntar
se todos receberam esse documento, que, no meu entender,
é fundamental para começarmos nossos trabalhos de forma
bastante objetiva e- operativa.
Concedo a palavra ao nobre Senador Vabnir Campelo.
Quero lembrar que o Senador Valmir Campe1o é VicePresidente, hoje exercendo o papel de Relator. Gostaria de
informar aos Srs~ Senadores que a: metodologia que estamos
usando - e que vai ser discutida, na próxima semana entre
nós- é de que cada. reunião tenha um Relator. Depois teríamos um Relator-Geral, a ser discutido entre nós. Hoje, o
nosso Vice-Presidente assumiu o papel da Relataria. Lembra··
moS, também, que tudo está sendo gravado e que é fundamental a participação dos Srs. nesses trabalhos. Vamos ver,
evidentemente, relatórios parciais e relatórios globais. Hoje
o--Relator é o Senador Valmir Cãmpelo, a quem concedo
a palavra.
O SR. VALMIR CAMPELO - Dr. Eduardo de Souza
Martins, também concordo com V. S• quando sugere que
o assunto deva ser tratado de forma global. Gostei da exposição do Senhor, assim CoinO gostei da exposição do Senador
Amazonino Mendes, que nos faz um alerta. Vamos receber
técnicos, cientistas do mundo inteiro. É importante que não
nos deixemos induzir através da euforia, do impulso, do entusiasmo, da vibração, e possamos apresentar as conclusões nes·
sa EC0-92.
Mantenho a mesma preocupação muito grande, Dr.
Eduardo, no que diz respeito à participação de nossa Comissão, cuja in-cumbência não é somente estudar ou analisar,
mas principalmente acompanhar todas as atividades da Conferência. Daí termos uma necessidade muito grande de estarmos
presentes em todos esses estudos, principalmente no que se
refere aos grupos de trabalho explicitados neste documento.
V.. S• tocou rapidamente num assunto que também me
preocupa. Vamos ter a EC0-92, a "Eco oficial", mas sabemos
que, provavelmente, teremos uma "Eco oficiosa", ou seja,
outras pessoas se reunindo, num número bem mais sigriificativo do que o da EC0-92. Gostaria que V. S• pudesse esclarecer essaS duas vertentes, e como seria a participaçãO da
ComiSsão Organizadora, com uma Eco paralela à EC0-92,
oficial.
O SR. EDUARDO DE SOUZA MARTINS- Dentro
da Comissão Interministerial de Meio Ambiente, os setores
do meio ambiente do Governo sempre d~fenderam uma apro·.
ximação e uma participação do setor não governamental. A
partir dessas posições, a CIMA tem, hoje, como observador,
um representante do Fórum das Entidades para a Conferência
de 1992. Essas entidades reúnem, hoje, mais de uma centena
de órgãos, de instituições não-governamentais que atuam no
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Brasil, tanto na área ambiental como nas áreas de organização
popular, direito humano, reforma agrária. Esse grupo, dentro
do Brasil, vem trabalhando na organização da conferência
paralela. A nível mundial, existem alguns órgãos que estão;
juntamente com o secretariado responsável pela Conferência,
buscando organizar, a nível mundial, essa conferência. A p-arti~·
cipação do Governo é de expectativa. Precisamos garantir
espaços, segurança e apoio para que essa conferência paialela
ocorra. Não existe, por parte do Governo_br_a_s_i_leiro, nenhuma
censura, nenhuma preocupação em tomo dessa Conferência.
Existem preocupações de que a estrutura seja adequada.
Do ponto de vista de expectativas - e isto podemos
ter - desejaríamos que a conferência paralela conseguisse
fazer, para cada ponto significativo da agenda, uma contraposição; e que isso funcionasse como um "alerta, que isso funcionasse como uma indicação aos representantes dos Estados,
das Nações, de que hoje a sociedade, a população deste planeta está motivada, está interessada em que, qualitativamente,
algumas coisas se alterem.
Um receio que fiCa, e creio que é ímpOftã.rite, érlõ sentido -de que os Estados, as Nações não conseguiram enc~miithar
- porque isto envolve algo bastante complexo - soluções
significativas, que possam ser globalizadas em função dos problemas que já temos.
Eu diria que há uma certa tendência, e essa versão preHminar aborda isso de forma bastante _apropriada, de que esta
conferência assuma uma contraposição entre a relação Norte/Sul do mundo. Mesmo porque os_ principais problemas de
contribuição ambiental que têm conseqüências globais não
estão localizados nos países não-desenvolvidos, e, sim, nos
países desenvolvidos. Além disso, a própria busca tecnológica
e as soluções desses problemas também têm uma predominância nos países desenvolvidos.
Então, o que significa essa re~ação? O q~e si_g~ifiCa poder
ter acesso à tecnologia como recurso, para solução de algU.iis
problemas nossos?
Quando se coloca que o principal problema ambiental,
hoje, do Brasil, está nas cidades brasi_Ieiras, grande parte das
grandes cidades dos países desenvolvidos têm conseguido saltos de qualidade de vida muito superiores aos nossos.
Portanto, uma dificuldade que temos, a necessidade de
que países desenvolvidos consigam ceder alguma coisa, deve
estar refletida- é uma preocupação, temos como expectativa,
torcemos por isSo -na reunião das não-governamentais.
Dessa maneira, a participação nossa na reunião governamental é, em primeiro lugar, no sentido de expectativa, e,
em segundo lugar, no sentido de procurar atender, da melhor
forma possível, a parte de infra-estrutura.
Isto não nos cabe fazer na área ambiental, mas existe
-aí indicado- um grupo que hoje reúne o Governo Federal,
o Município e O-EStado do Rio de Janeiro para procurar
estabelecer locais, acomodações para esse pessoal todo que
deve acorrer ao Rio no próximo ano.
O SR. VALMlR CAMPELO - Sr. Presidente, estou
satisfeito com a resposta. Também vi o relatório_dos téCnicos
a respeito dos custos, que serão financiados atrav_és de créditos
suplementares e adicionais. Mas devo dizer que os Senhores
vão levar uma vantagem muito grande, porque o Presidente
da EC0-92 e o Vice-Presidente fazem parte da Comissão
de Orçamento, e o Presidente da Comissão de Orçamento
e Planos, é o Senador Ronaldo Aragão, membro da nossa
Comissão.
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O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) -=Passo a pala-

vra ao Senador RonaldoAragão.

O SR. RONALDO ARAGÃO - Sr. Presidente, Dr.
Eduardo de Souza, e Dr~ Tânia Munhoz. Embora tenha chegado atrasado, ouvi, en passant, a respeito dessa Conferência
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento.
É verdade que - e aí, em parte, concordo com V. s~
- o_ que se vê no mundo, hoje - e estive recentemente
na Europa -. é -que hlnguém fala na agressão sofrida pela
Europa, ninguém fala na agre_ssão que está ocorrendo na China e no Japão mas se_ fala na irresponsabilidade _do Brasil
quanto à agressão ao meio ambiente.
O que entendemos é que a EC0-92 es_tá___s_endo dirigida
de fora para dentro, embora seja duro dizer. O que ouvimos,
eri'Ctémpos passados, foram as considerações do Presidente
da França François Mitterrand a respeito da soberania relativa
d~ste País, o que nós não podemos aceitar.
É tudo muito bom quando o Brasil gasta um bilhão de
dólares para organizar a EC0-92, quando o que se quer fazer
aqui é o retalhamento desta Nação, é mostrar a agressão
à Amazônia. Este é o ponto principal. Mesmo que se queira
dar uma outra co_notação, este é o ponto principal da EC0-92.
Ninguém vé falar em agresSão nos grandes centros industriais do Brasil. Está havendo poluição em São Paulo, em
Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, mas só se fala em
agressão à mata amazônica, por mais que se queira dar outra
conotação.
O que está em jogo também - queiramos ou não -,
contudo isso aqui bonitinho, com tudo isso aqui colocado,
é dívida externa brasileira. Está~se çolocando, para efeito de
negociação, um compromisso_do Brasil para preservar a AmaZônia, como se lá 17 milhões de pessoas não existissem, como
se lá não tivéssemos dois terços do território nacional. Então,
tudo isso, é preciso que se diga claramente, é muito bonito
quando se_ coloca no papel, mas é necessário que se faça
um debate, a nível de Estado, em todas as capitais. O _Brasil
está se organizando para receber segundo essa exposição, 10
mil.pessoas, enquanto existe uma orquestração na Europa
- qüe nós presenciamos, quando lá estivemos agora - de
grupos como o Green Peace,_grupos com objetivo de retaliar
este País, atuará nesta Confeiência, com a- aquiescência de
determinados brasileiros ligados a grupos internacionais.
Ê preciso que _se eSclareça tudo isso nesse_ debate claro,
pOrque me paiece que, apesar de todos esses documentos
sobre a participação ínteina -dos_ brasileiros, a direção está
vol~ad~, tínica e exçlusivamente, para uma propaganda não
muito favorável ao nosso País. Esta é a verdade. Está-se fazendo propaganda, no mundo inteiro, em detrimento desta Na~
ção, e isso não podemos aceitar:
·
Perdoem, talvez, esta minha ênfase nas colocações, _mas
sou_ ele _wn_a__região que está_ morrendo, sou de !!ma região·
onde o desenvolvimento não -é-prioridade. Lá existem 17 milh_ões qe _pessoas, e não se oferece uma alternativa para a
-Região Amazônica. Esta é a verdade: não há nada.
Colocam-se barreiras, como o meio ambiente, ecossistema, delimitam-se -ál"eàS indígenas, o que é uma balela. O
que estamos vendo nas áreas indígenas na Amazônia - perdoem-me por me reportar à Amazônia- é~ que estão sendo
dilapidadas. O próprio índio está vendendo a mata, sem nenhum controle. E não vejo órgão nenhum do governo tomando providências.
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Agora, quando se procura fazer um plano entre a compa-

tibilização, entre o homem e a natureza, existem "Os maiores
empecilhos, mas está lá. É constado que o índio, ao tomar
conhecimento da civilização n_ão quer mais voltar à matae tenho exemplo disto em Rondônia. As regiões indígenas
de Rondônia estão quase que totalrriente dilapidadas e o índio
está vendendo - e vejam só -o que ine disse um cacique:
"Quando acabar a mata eu vou vendar a terra". Foram essas
as suas palavras e eu não vejo nenhum órgão do governo
tomar providência, como a Funai. Aí, não é---competêhCia
do Ibama. Então, não vejo nenhum órgão, não vejo nlhguérri
tomar providência, embora tudo isto seja bonitinho --:: fazer
uma lista, etc., as providências concretas para que se faça
um plano para a Amazônia e contra a poluição dos grandes
centros do Brasil - não vejo - e, nem na Europa e nem
nos Estados Unidos porque é muito bom que se jogue pedra::;_
nos outros e isto está ocorrendo com a imprensa intern-acional
- e repito - com participação de brasileiros, pois constatei
da última vez, quando estive, agora, na Europa. Então, nós
não podemos aceitar esse tipo de golpe. é preciso que se
faça uma coisa séria;-=que se discuta seriamente o ·problema
da ecologia no mundo e não só no B~~~ porque parece~me
que o caminho que essa Conferêhcia está levando é para discutir a Ecologia, o sistema ec.ológico, no Brasll eos-srs. poderão
constatar na Conferência 92.
-·
A minha pergunta: os organizadores têm consciência ou
já constataram o que eu estou revelando aqui?
O SR, PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Com a palavra
o Dr. Eduardo de Souza e, em seguida, a Dr• Tânia Munhoz
poderá complementar.
O SR- EDUARDO DE SOUZA -Carfssiino Senador,
eu entendo que essa pergunta deveria ser, sobretudo, dirigida
a representante do Itamarati. Eu, aqui, vou f:iZer alguinãS
colocações.
O SR. RONALDO ARAGÃO- Só para complementar: um jornal internacional- e, aqui, nós fizemos a pergunta
ao Sr, Ministro Francisco_ Rezek s_e S. Ex• teria confirm.acjo
a soberania relativa e S. Ex• disse que não.
O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Eu só quero
lembrar aos Srs. Senadores que na próxima sein3nã-a equipe
do Ministério das Relações Exteriores estará aqui - o erifo-:.que, evidentemente, será outro.
Passo a palavra ao· Dr. Eduardo de Souza.
O SR. RONALDO ARAGÃO --Sr. Preside_nte reportei
nesse sentido porque o Dr. Eduardo de Souza se reportou
ao Itamarati mas isso, também, faz parte desse programa
para que se tome consciência.
O SR. EDUARDO DE SOUZA -Perfeito! Acho que
é importante. Eu entendo que, do Executivo, quem tem- melhores condições de responder essa pergunta é o Itamarati
mas eu gostaria de tecer alguns comentárioS.
-Do processo que a área ambiental do Governo tem se
envolvido na negociação,. sobretudo contribuindo, tecnicamente, na agenda que está, aí, íridicada nessa síntese~ Em
nenhum momento, o Brasil abriu mão da sua soberania. Nenhum acordo, oficialmente, nada, vem sendo acertado ou
discutido, abrindo mão desse pressuposto. O que existe é
que nós temos um problema que tem uma natureza distinta.
Não se pode mais ignorar que-problemas ambientais, produzidos por uma nação não têm um reflexo em outra - esse
e um fato n~:wo: Nós não podemos negá-lo. Nós falamos de
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desastres ambientais: na Rlíssia, de um modo geral. A Rússia
tem duas grandes catástrofes ambientais. Uma é a de Chernobyl, onde o nível de conhecimento nosso a respeito do acidente
e su-a.s conseqüências, ainda, é muito pequeno, e o outro que
nós conhecemos melhor que é o Mar de Arai. O Mar de
Arai teve uma redução da sua profundidade em 14 metros.
Aquela região que era tida há 30 anos atrás como uma das
regiões de maior longevidade, hoje ela tem 100 óbitos de
crianças em cada mil que nasce- isto é urna média comparável
· à África - 100 por 1.000 - a vários pafses da África. A
incidência de câncer de- esófago é 6 vezes maior, dentro da
pr6Piiã Rússia. 70% das pessoas têm algum tipo de problema
de doença pulmonar. A rigor, eu acho que vinha faltando
uma maior agressividade para que nós passássemos a estabe- Iecer uma consciência em torno dos prindpais problemas ambientais e esse tem sido um esforço do nosso Secretário. Uma
coisa que justifica, muitas vezes - de forma até ciitTcitda
- a ausência constante sistemática do Secretário é que -ele
tem feito um trabalho sistemático de crftica e de indicação
desses problemas. Da outra forma, eu entendo que a questão
da: Amazónia, ela vem tendo algumas respostas desse governo.
Nós acabamos de concluir. no nível do Executivo -e. agorà,
estamos submetendo essa proposta ao Palácio do Planalto
- de um programa de conservação das florestas tropicais,
não mais com a perspectiva de controle, não mais com a
mesmo porque a fiscalização responde alguns problemas e,
depois, ela não conSegue fiais ava-ri.Çar, mas em cima de alternativas. A reprodução de erros que o sr. cometeu na região
possibilitou, também, uma enorme multiplicação de alternativas mas elas, hoje, são pontuaiS. O seu Estado, por exemplo,
tem uma riqueza de experiência fantástica, às vezes, concentrada em alguns produtores, às vezes, em produtores já organizadc;>s. São essas experiências que esse programa procura reS- _
gatã:r e são essas experiências que esse ptogfama vai buscar
e estabelecer na forma de orientação de políticas.
O que não podemos admitir - e acho que esta é uma
coisa bastante fácil de compreender e quem conheceu o pro_cesso de oç_ypação da Amazônia entende bem isto._No caso
_ de Rondônia, por exemplo, nós não podemos basear o desenvolvimento de uma região numa atividade madeireira, que
"garimpa" madeiras que tenha aceitação de mercado. Nós
não podemos basear o desenvolvimento de uma região numa
atividade de garimpo que tem condições de sobrevivência até
pela quantidade disponível de matéria-prima para ser explorada naquelas bases que acabe em 10 anos, ou seja, nós preci~
sarnas começar a construir um modelo que, de fato, dê sustentabilidade e não só reproduza um processo em que gera problemas ambientais, reforça a pobreza e acumula cada vez mais
gente nas cidades amazónicas, que são as que mais crescem,
e produza meia dúzia de ricos. O grande equívoco da Amazónia é estar apostando em alternativas que não são sustentáveis, não só ambiental mas economicamente. Isso tem reproduzido e, hoje, nós temos como herança, na área de maior
intensidade de ocupação da região um negócio terrível: as
cidades da região têm os maiores níveis de cres.cimento do
Brasil e com uma impossibilidade de oferta de emprego para
esse pessoal. Eu acredito que a questão da Amazónia - e
acho que é por aí que o dis_curso e_ a busca de alternativa
que o Governo vem tentando, inclusive com relação a conferência, estabelecer que existem soluções,_ existem soluções
sustentáveis, e que os grandes problemas precisam ser revistos
e, aí, nós temos um quadro bastante concreto com relação
à região. Primeiro, com relação aos desmatamentos: o desma-
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tamento do ano passado diminuiu. Esse ano- todas as indicações que temos é que vai diminuir ainda mais e ele começa
a ficar concentrado, sobretudo, ligado à pequena propriedade.

A pequena propriedade depende de incorporação dos solos
florestais porque ela não pratica uma agricultura sustentável
e isto tem feito com que esses produtores incorporem 2 a
3 hectares por ano em cada uma das suas propriedades.
O outro problema que é o garimpo, O recurSO possível
de ser explorado que é o ouro aluvionário ou cU.Iivionar, está
acabando. Não vai mais dar para se sustentar a atividade
empresarial - o garimpo - como ela vinha se mantendo.
Se _o garimpo tiver que sofrer uma evolução, ele vai ser para
exploração do ouro primário. Entendo que a Amazônia até porque os recursos possíveis de serem explorados de forma
mais imediata estão terminando - ela vai ter que rever seu
próprio modelo. Acredito que a grande questão da Amazônia,
não se deve ficar repetindo ou revivendo alguns mitos que
são falsos, eles não conseguiram responder os nossos problemas, ou pior: os acumularam naquela região.
O SR- RONALDO ARAGÃO-~ Peço a palavra, mas
não é para contraditar.
_ _
O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) ~Com a palavra
o Senador Ronaldo Aragão e, depois, nós vamoS\Juvir a
Dr' Tânia.
"0 SR. RONALDO ARAGÃO- Toda essa massa que
se deslocou para a Amazónia e, principalmente, para ROndônia foi para atender a um chamamento do Governo,_ aos programas do Governo que têm por obrigação criar programas
alternativos, o que não está ocorrendo. E _Q que está acontecendo? O que o Governo está forçando? Q Governo est;\
forçando um esvaziamento da Amazônia, o povo que foi para
lá, atendendo ao seu chamamento, aos seus programas, agora
há uma obrigação do Governo de criá-los, porque lá há_ 17
milhões de pessoas que-, na sua grande maioria, atendeu o
chamamento desse Governo. Não interessa se fOi O-Governo,
a, b ou c, eram programas de governo e que, hoje, -disse-o
muito bem V. S'--essas cidades cresceram, nãO há alternativa
económica, porque os programas que o Incra fez lá não foram
atendidos pelo Governo, então, a meta que o Governo tem
lá é o do esvaziamento, que é o qtie está ocorrendo na prática:
o esvaziamento da Amazônia é um fato e não se está vendo
nenhum programa para que esse povo tenha alternativa económica, pelo menos até agora.
O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) - Passaria a
palavra a D~ Tânia Munhoz para concluir.
A SRA. T ÃNIA MUNHOZ- Eu até gostaria de chamar
a atenção de V. Ex• para o seguinte: vejam como a questão
é complicada; nós estamos aqui tentando explicar nessa primeira reunião desta Comissão que, com rtuifta propriedade,
foi criada pelo Senado, o que é o relatório nacional, qual
é o objetivo e o que ele coloca. Aí, a questão da Amazónia
predomina. Esse é o-real que teremos que enfrentar-inClusive
em 92, não tenham a menor dúvida. Uns dizem -o seguinte:
que a Amazónia seria hoje a grande utopia mundial, já que
a nossa utopia socialista caiu por terra. Hoje, a grande utopia
é o meio ambiente e o seu símbolo seria a Amazônia, para
a qual o imaginário mundial estaria voltado, e milhares de
análises poderiam ser feitas só que teremos que administrar
esse imaginário com os fatos concretos. Gostaria de a_té propor
ao ilustre presidente da Comissão para que pudéssemoS discu-·
tir a Amazônia com muito mais profundidade, com muito
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mais disponibilidade de tempo, porque, acho que o Secretário
Eduardo colocou com mUita propriedade: nós estamos sabendo, não_ temos nenhum .•. (manutenção fora do microfone.)
. .. Como? V. Ex~ é que" determina. Gostaria que entendessem
que o nosso relatório não é só sobre a Amazônia, nós queremos levar à Conferência de 92 um diagnóstico do problema
ambiental do Brasil relacionado _cQro o processo e modelos
de desenvolvimento. É importante ficar muito claro que a
conferência é de Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nós
que estamos na área ambiental, ficamos cada vez mais conscientes de que se não mudarmos padrões de desenvolvimento,
se não mudarmos modelo de desenvolvimento, vai ser quase
que impossível garantir a integridade ambiental do planeta
Terra e é_ este o discurso que estamos querendo levar e, como
o Eduardo colocou, quando o representante do ltamaraty
estiver aqui fazendo suas explanações, V. Ex~ terão certeza
de_ que é isso que ele irá _lhes dizer, porque estamos. a nível
de Governo, com.um discurso coeso~ nós não aceitamos_discuível de uma globalidade. Nós não aceitamos discutir, por
exemplo, convenção de florest~ sem tr.abalbar convenção de
clim<! ~ de.biodiversiçlade, nós não estam.os aceita:ndo o papel
de réu. Nós somo-s "responsáveiS, témOs compromissos e sabemos que temos_agjdos de foxma m~ito errada em determinados
momentos, e ferindo o. meio Ambient~_no Brasil. Mas,_ não
somos o iéu; não soinos os maiores _responsáveis e quereinos
um tratamento igual. Para isso. estamos fazendo um esforço
internamente, como_ Eduardo colocou, de mostrar que este
Governo não está só discursando-. Diminuir o desmatamento
da Amazônia é impossívei deixarmos de fazer, ·porque esse
será o foco, esse é o_ima_g_inário, como fâ__foi ~Jo~do.
~
O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Passo a palavrã -ao Dr. ·Eduardo de SoUza, .qUe quer dar uma ínformação
complementar.
0 SR. EDUARDO DE SOUZAc::::Euqueria repassar
ao Presidente da Comissão um documento intitulado: "Programa Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais do
Brasil", que buSCa dar uma resposta às indagaÇões do ilustre
Senador Ronaldo Aragão. Eu entendo que es_se documento
poderia servir de base para uma discussão específica sobre
a Amazônia. Ele não só indica.num diagnóstico os principais
problemas que nós conseguimos caraCterizar na região, mas
uma possibilidade de caminhos. Esse e um esforço bastante
grande que foi feito para estabelecer um consenso e um vetor
único ·em torno de política para a região e entendo que ele
poderia ser, oportunamente, aqui discutido e enriquecido com
~ contribuiç§e~ dos S_rs. Senadore_s.
O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) -Srs. Senadores, eu Só queria-lembrar _o seguinte: essa proposta da Dr"
Tânia, acho que vamos discuti-la depois e, talvez, incorporá-la
a nossos trabalhos. ou seja, nas sessõe_sexclusivamente dedicadas à Amazônia. Não tenho dúvida que vai, mesmo sextafeira, creio, os amazônidas estarão aqui.
Os Senadores agora, à medida em que forem fazendo
os seus questionamentos, irão para Outra Comissão, assirrifunciona o Senado. Dizem que esta Casa não trabalha, mas
trabalha muito e vocês estão vendo que todos os Senadores
estão _em várias Comissões. Agora, esses documentos todos
eu vou reproduzi-los a fim de encaminhar para vocês.
Sobre a Amazônia, realmente, merecemos vários encontros, vários debates, porque eu não quero, nobre Senador,
porque há o problema, não vou complementar, mas quero
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só alertar - e acho que não me cabe esclarecer isso - mas
eu lembro o seguinte: o que falta à Amazônia é, simplesmente,
uma estratégia de ocupação, uma estratégia de planejamento.

Lamentavelmente, não tem plano e eu posso garantir que
nãO. Não terilos o zoneamento económiCo-ecológico, que acho
que é elementar, preliminar e fundamental, aqui cabem várias

discussões específicas nesta Comissão, ela tem muita coisa
que fazer em favor dos interesses brasileiros, não tenho dúvida
alguma.
Passo a palavra ao Senador Mareio Lacerda, representante de Mato Grosso.
···
--·~-------·-

O SR. MARCIO LACERDA - Eu ouvi, há pouco,
o Dr. Eduardo propor que nesta primeira reuriião tratássemos
de uma abordagem mais geral, e é exatamente o que me
preocupa. Tenho a impressão de que a questão central para
ser tratada na EC0-92 - que é a Conferência das Nações
Unidas s_obre o Meio Ambiente e Desenvolvimento_. Ela, na
realidade, pelo menos é o que presumo, tende a estabelecer,
inclusive, a nova ordem de relações internacionais, ou seja,
das conclusões da EC0-92 alguns parâmetros, ·deverão ter
sido estabelecidos e que nortear qualquer tipo de projeto
e programa de ~esenvolvimento, em qualquer parte d'? m~ndo
e, particularmente, em termos de América Latina e BrasiL
Tenho a impreSsão que das conclusões da Eco-92 deveremos
ter parâmetros para o financiarriento de projetes de desenvolvimento até pelos organismos financeiros internacioiiais. Um
fato que vai ficar,- mais ou- menos,- patente será a qu-e-stão
da soberania relativa. A questão da Amazônia, por exemplo,
ela não envolve a questão do Brasil, porque há a Amazônia
brasileira, a Amazônia boliviana, a Amazônia peruana, a
Amazônia colombiana, enfim, dentro disso temos questões
centrais como predação ambiental, o problema do narcotráfico, enfim, devemos ter clareza com relação, à posição do
Brasil, nesse relatório e acho que ela não pode ser isolada,
eu não sei se a área técnica de montagem desse projeto já
tem alguma articulação com os países vizinhos. Ouvi, inclusive, o~ Dr. Eduardo fazer um comentário aqui que- há um
salto de qualidade nas cidades européias e isso _também é
uma questão que será centralmente envolvida nas relações
norte-sul. Em grande parte, a melhora da qualidade de vida
dos países ricos tem sido transferida na indústria suja para
cá acusando-os de predadores. A questão, por exemplo, da
Amazônia, do Pantanal - e eu sou mato-grossense, estou
na divisa dos dois sistemas, -até dos três, porque tem a Eco-Cerrado, também. O que ocorreu com a ocupação da Amazônia'?
A tentativa de modernização -da economia brasileira_ nos últimos anos e os conflitos criados pela urbanização desenfreada
do modelo obrigaram, muito-mais por razãO de ordem estratégica, de segurança militar, a se· criarem alternativas. Foram
criados, então os grandes prograri:J.as de OCupãÇãõ, sem nenhuma base de projetas concretos de assentamento, de viabilização- económica de antecipação de fronteira agrícola, o que
acabou direcionando para a Amazônia contingentes imensos
de população. Só para os se-nhores te_rem uma idéia, o Mato
Grosso, quando foi dividido --o que é o Mato Grosso_hoje,
ou seja, a região norte-amazõnica do Mato Grosso e do Pantanal --há dez anos, tinha apenas 1 milhão e 200 ou 1 milhão
e meio de habitantes, e hoje vai para 4 milhões de habitantes,
apenas o Mato Gros~o. Em Rondônia, o caso é muito mais.
preocupante. Essa ocupação foi direcionada por um caráter
estratégico de ocupação dos espaços vazios, com a tendência,
com o o bjetivo de esvaziar os conflitos urbanos dos grandes
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centros, que é uma necessidade, realmente. mas, com as conseqüências inevitáveis da falta de um planejamento pelo Incra,
ou direcionadas para um programa _de_ atração, tipo Pólamazônia, Polonoroeste, enfim tantos outros, e que não tiveram
como se consolidar economicamente naquelas áreas procuraram soluções alternativas. Está aí o garimpo predatório,
foco depredação violentíssima e corri âanos sociais gravíssimos
também. Nós temos, por exemplo, em plena Amazônia matogrossense, um rio morto, que é o rio Peixoto d_e Azevedo,
absolutamente morto. Não é o mercúrio. O mercúrio -é- o
I'nenor contingente - D.ós temos experiências desenvolvidas
no Estado do Mato Grosso - o assoreamento do rio é a
movimentação de terras.
--O Pantanal, por exemplo, pela sua prórpia condição,
tem um mecanismo de defesa ambiental muito forte, tanto
q11e, no Pantanal, se desenvolveu uma das experiências mais
ricas da humanidade de compatibilização da atividade económica com o meio ambiente. Está lá a fauna inteira, está lá
o ecossistema inteiro e com uma exploração eco_nômica de
há mais de 200 anos. No entanto, n _Pantanal é absolutamente
vulnerável às agressões externas que foram provocadas exalamente por quê? Pela expansão indiscriminada da .fronteira
agrícola, que provoca o assoreamento; é o entorno do Pantanal
o seu grande problema.
É o defensivo agrícola não biodegradável, que os países
ricos já proibiram lá, mas produzem aqui. Então penso que
a qUestão central da EC0-92 é a pos"ição do Brasil. não só
do Brasil, mas dos países pobres, que somos as grandes vítimas
disso. Tenho impressão de que o que vai estar em discussão
na EC0-92 é a nova ordem mundial. é o novo conceito de
desenvolvimento, no qual nós brasileiros particularmente, e
sul-americanos de uma maneira mais genériCa, estamos todos
envolvidos. A questão do Pantanal não envolve só o Pantanal,
mas também envolve a Bacia do Prata. A questão da Amazônia envolve os seus rios, desde as__ cabeceiras, e_ to_dos os
países vizinhos, todos eles em situação absolutamente semelhante à nossa: de pobreza, de marginalidade, de condenação
à pobreza. Estamos nos transformando em vilões do mundo.
Nós somos o quê? Nós somos os produtores das drogas do
mundo; somos os matadores de crianças; somos os predadores
do meio ambiente. Tudo isso em fu.nção do quê? Em função
exatamente da distribuição internacional da rique,za. Devemos
ter uma posição clara do Brasil com relação a isso. Não entendo do Brasil, entendo que essas questões centrais vão estar
em discussão, assim como a dos financiamentos inte-rnacionais
para os projetes de desenvolvimento, seja da Amazónia, seja
do Brasil como um todo, seja dos países vizinhos, da Bolívia,
do Peru, do Paraguai, da Colômbia, especialmente do Peru
e da Colômbia, que são os nossos vizinhos e eStão envolvidos
num dos problemas centrais do mundo hoje, que é a questão
da droga. Tódos esses aspectos têm de ser examinados. Aqui
não está apenas a área técniCa do Governo, a Dr~ Tânia está
na área política, está na formulação da política ambientaL
CreiO que a ECO não pode ser absolutamente encarada apenas
sob o aspecto da questão técnica e da nossa radiografia da
questão ambiental, que muito é conseqüência de_ss_a cencentração desordenada de riqueza, dessa expansão dos contingentes populacionais. Isso que está ocorrendo conosco acontece com os países vizinhos. Tenho a impressão de que, se
queremos nos_prender ao geral, nesta primeira reunião, devemos ter uma clareza disso e até uma articulação da nossa
própria posição, para a EC0-92, com a dos. nossos países
vizinhos, de vez que vai se tratar do _desenvolvimento susten-
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tado e particularmente das relações Norte-Sul, fundamental- ções, qual a expectativa que os_ nossos negociadores têm com
mente, os países ricos e ·os pobres. Teinos de evitar a nossa relação às posições dos vários blocos que se formam? Os
condenação definitiva à pobreza em direção ao Quarto Mun- - interesseS comuns dos_ países têm feito nas discussões da agendo, para que não nos transformemos aqui um grande zoo, da no sentido de se formar blocos. Alguns blocos já têm
numa grande reserva ambiental, para que, quando eles quei- alguns números, inclusive, o Bloco dos 13 e o Bloco dos 44,
ram se lembrar de que existiu natureza em alguin tempo, que -significa um ·agrupamentO ·cie 08.ções com interesseS Cotenham de vir aqui pegar talvez o Seriado r Fernando Henrique mUns em tor"no de alguns problemas que estão sendo discuCãfdoso como cicerone, ou o nobre Senador Coutinho Jorge tidos.
Então, a próxima abordagem- e aqui coloco como suda Amazônia, ou eu, que sou do Pantanal.
Tenho a impressão de que a questão central da ECQ gestão- poderia ser em torno, não só do conteúdo do relatódesculpe-me a brincadeira e a responsabilidade central do rio, como também - e o que é diferente -- da_s posições
Governo com relação à ECO é compreender que todo esse brasileiras.
conjunto de fatores vai estar envolvido, porque acho que,
O SR. MAR CIO LACERDA~ Entendo que essa quesda ECO, sai pelo menos a linha geral da nova ordem mundial. tão étiCa é um-a abordagem central. A questão ética, por exemplo, é a seguinte: os países rico~ não têm nenhum constranO SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) -Com a palavra gimento em ·condenar à pobreza e à morte milhões e milhões
o Dr. Eduardo Souza.
de subdesenvolvidos.
O SR. EDUARDO SOUZA -Entendo que o ilustre
Por exemplo, apenas para ·ser assim um pouco chocarite,
Senador aborda os principais pántos refereiites ã ConferênCia. na qi.ieStãO, -a responsabilidade de os países ricos, que não
De certa forma, a análise feita pelo ilustre Senador a respeito têm-niaís- ooque-fazer, consumirem drogas; tem que ser nossa.
do processo de ocupação, das políticas de integraÇão; está E até o resultado da industrialização desses produtos, que
refletida no diagnóstkcrde integração-,-eStá-refletida no diag_- são hoje consumidos largamente pelo mundo inteiro, são,
nóstico do relatório. Entendo que nao vãi se! PoSSfver· . .::.: tainbém~·dos bancos ínternacioriaís. -os pi'óprfos plantadores,
talvez seja este o grande desafio da confe,r<~ncia ~dar yazão por exemplo, são animados a plantarem coca, como todos
a essa necessidade social. Não adianta eu_ continuar insisiiDdo os· plantadores de arroz, feijão, lá em Alta Floresta ou em
em explorar certos tipos de recursos, se hoje o merCado inter- qualquer outro foco de proteção ambiental dos mais graves,
nacional vai começar a recusar certos tipOs de produtos, por- coniO disse agora há pouco a D~ Tânia Munhoz.
Então, a questão é de que forma possamos nos conduzir,
que a sua matéria-prima, o seu processo de produçãO estabeleceu problemas ambientais significativOs. - --pai'a-qu.-e--re.-atmente haja uma distribuição mais ampla e mais
0 grande desafio da Conferência é como é que· os estaaos
jUSta-das responsabilidades, não só com o meio ambiente,
em si e entre eles vão começar a ter uma capacidade de tfatai' maS Com o próprio desenvolvimento. Quer dizer, que contemdisso, o que vai fugir de uma perspectiva tão só normatívà ple e iilcorpore contingentes maiores da população do mundo,
e fiscalizatória. Mas se as naçõeS_ não conseguirem dar respos- hoje, nessa nova realidade. É uma questão extremamen.te
tas significativas, tal fato vai evoluir para uma atitude, para importante.
Tenho a impressão de que há um tempo novo, vale dizer,
uma ética de consumo, por exemplo. O Embaixador Ricúpero
fez uma análise da experiência dele no GA TI, do volume há uma preocupação da sociedade humana, muito mais do
crescente de produtos brasileiros que passam a ser disCrimi- que os Estados, com relação à questão" da vida.
nados em função dos problemas ambientais que- originalmente
Tenho a impressão de que há uma questão central, hoje,
eles criam.
- e a EC0-92, é um pouco o reflexo disso -, a preocupação
Então, o que -é necessário dos Governos, hoje, é uma da humanidade com a sua sobrevivência. Aí teremos que ter
adaptação a um conceito que se expandiu de uma forma extre- uma clareza no discurso, uma clareza de posições com relação
mamente rápida. É difícil tentar explicar o possível resultado ao que venha a ser decidido realmente na EC0-92, .que é
o destino da sociedade humana e, particularmente, o nossn
e a razão dessa expansão tão ampla.
Outro dia, participamos de uma discussão em um semi- destino aqui enQuãnto países ·pobres, que poderemos vir a
náriO sobre ouro. Ali estavam representantes de garimpeiros ser coridenados, mais ainda, à pobreza se não tivermos uma
e das empresas compradoras de ouro. Eles reproduziram um visão clara disso.
discurso ambiental extremamente preciso, onde eritéridf3mos
O SJL_PREsJDENTE (Coutinho Jorg~) -,-Concedo
uma preocupação, uma motivaçãO para começar a introduzir palavra ao nobre Senador_Teotôriio Vilela Filho.
essas questões nas suas atividades. Dessa forma, o gran-de
O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO -Em primeiro
desafio que se tem é como dar uma resposta a uma pressão
social que cada vez é mais ampla, que deve evoluir, cada lugar, quero parabenizar o Senador Coutinho Jorge pelo emvez mais, de forma cada vez mais consistente. Isso vai levar-nos penho e o esforço desenvolvido para que esta Comissão viesse
a repensar modelos, repensar a ética do desenvolvimento, a existir. Estendo, também, os meus _cumprimentos aos Senadores que colocaram muito bem aqui as que!!tões fundamentais
repensar as relações entre as nações.
Entendo que o desafio é grande; preocupa-me sobretudo para a discussão a respeito da EC0-92~
Serei bem rápido por causa do tempo.
ter essa expectativa frustrada e saber para onde, uma vez
A prirneir~ pergunta é a seguinte. Sabemos que a geração
iSS"o-·frustrado, esse vetar vai se orientar. Entendo que uma
coisa crescente está ligada à questão de-ama ética de consumo, e o uso de energia são respons!:Yeis por pelo menos a metade
o que tem possibilidade de transfonnar radicalmente as nossas da poluição e a degradação ao meio ambiente no mundo inteiro.
relações produtivas.
Gostaria de saber o que a prograiTtação da Eco-92 prevê
Agora, entendo, também, que_a discussão a respeito disso
tem de estar refletida num debate que façamos aqui, discu- para a discussão específica em relação ao uso e à geração
tirtâo a questão das posições brasileiras. Quais são es_sa_s_posi- de energia?

a
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carbónico que é feita, sobretlldo, baseada numa grande contribuição dos países envolvidos, baseada, sobretudo, nos carros,
seja direcionado para a preservação da natureza eQJ detri- b~seada, sobretudo, na geração de energia que depende de
mento do desenvolvimento. Porque, como Presidente da Sub- carvão. Essa deve ser uma das convenções que serão assinadas
comissão de Energia do Senado Federal, venho trabalhando e discutidas durante a conferência, onde haverá o maior intenessa área há algum tempo, inclusive fazendo viagens e· con- resse_, Mesmo porque a contribuição de cada país deverá estaversando com muitas pessoas a respeito. Tenho consciência belecer uma regra de participação, seja na busca de solução,
de que o Brasil dispõe de muitas alternativas energéticas des- seja em metas de diminuição de contribuição. Isso pode ter
centralizadas e não-poluentes, e não as utiliza porque o seu impactos, nesses países, extremamente significativos, e af comodelo de desenvolvimento foi direcionado ria esteita de paí- meçam as dificuldades que vão_sempre reproduzir a relação
ses que têm uma realidade diferente da nossa, é com um Norte-sul. Primeiro, porque da mesma forma que as alternamas tinha um poder de nos impor esse modelo de desenvol- tivas tecnológicas que lá estão sendo .ª-lcançadas precisariam
ser colocadas em djsponibilidade de forma acessível_ aos países
vimento.
em desenvol~ifD-ento, nós, ao mesmo te-mpo, vamos ter que
A segunda pergunta é em relação ao Nordeste.
Aqui fõi fãlado que, na Amazônia, há dezessete milhões trabalhar com -restrições de contribuição. Um dos problemas
de habitantes que vivein nUma dificuldade muito grande e sériOS em torno da questão energética está relacionado à de
que precisam viver Com dignidade, gerar renda, alimentos mudari.ça climática e, também, à de chuva ácida. Um pesquietc. Acho essa preocupação dos Parlamentares da Amazônia sador da Universidade _de Estocolmo, recentemente, _começou
mais do que justa. Mas, lá no Nordeste, temos trinta milhões a·-vir ao· Brasil para trabalhar com os solos brasileiroS, Por
só de miseráveis co.ril uma mortalidade infantil altíssima. O que razão? O problema é que com_os ácidos que vêm dos
Dr. Eduardo citou uma região da União Soviétic;a onde havia outros países e a precipitaÇão que exiSte nos solos pt'6Ximos
de Estocolmo, as argilas de ambientes ácidos estão se alteuma mortalidade de cem por mil.
- Em 'Alagoas existe um município que se Chama Teotónio · rando de forma semelhante às do_s _solos tropicais. Então,
Vilela, uma homenagem prestada ao meu velho pai, que as modificações transfronteiriças que as questôes energéticas
tem um problema com relação ao lençol freático, que é muito geram vão estabelecer, sobretudo, um esforço para a restrição
superficial. Como não havia saneamento, nem água encanada, de emissão.
Nesse sentido, o Brasil tem uma vantagem incrível em
cavavam uma cacimba ao lado da fossa. O resultado disso
foi uma água altamente poluída com coliforme fecal etc., fa- função da sua posiçãO no globo terrestre. É um Pafs tropical,
zendo com que a mortalidade infantil durante cinco anos no tem uma capacidade de produção de biomassa fantástica, que
permite que o que é queimado seja recomposto pelo processo
Município de TeotóniO- Vilela fosse de seiscentos por mil.
Algo absurdo, fora do_comum. Hoje, conseguimos_ reduzir da fotossíntese. A longo prazo, esse vai ser um dos maiores
para duzentos por mil, mas é um iiúmero que deixa: a Biafra trunfos que um país poderia ter do ponto de vista energético.
Entendo que_ a inflexão que_~ posição brasileira tem a
com inveja.
Pois bem, há uma miséria muito grande no Nordeste. respeito das questões e que, de certa forma, responde ã perOs riOs da Zona da Mata do Nord~ste todos são poluídos: gunta do ilustre Senador, está relacionada â preocupação de
a água é imprestáve1; aS lagoas, inclusive, que derain o nome se assumir uma posição globalizante. A partir do momento
ao meu Estado de Alagoas - lagoa Mundaú e Manguaba em que o _Presidente coloca que o subdesenvolvimento, a
- tão poluídas. I a· poluição não é por causa da índústria, miséria e os problemas ambientais têni a mesma natureza,
têm a m!sma origem, o que ele está tentando dizer é que
nem do desmatamento, ~1em desses fatores mais comuns~ não.
a
discussão não fique restrita a essa lógica da agenda, que
É ·a miséria, é a f:dta à~ saneamento nas cidades, são os
dej_etos humamf's jogados .'las lagoas. Concordo com a frase acaba dando um tratamento estanque para os problemas, mas
bu_sque trazer os países para um entendimento onde as relaque o Presidente Perna-..::..., Collor citou, em Estocolmo,_ que
a miséria é uma das principais poluiÇões no Brasil". É verdade! ções, sobretudo envolverido dívida, a questão tecnológica,
Qual o espaço, na discussão da EC0-92, qUe teremos o mercado, necessitem ser d.iscutid.as, porque se não consea respeito da questão da_misé:rhl e do meio a-m-biente? Porque guirmos na base, vai ser muito difícil ter instrumento para
todos esses países que virãO aqui para disCutir o meiõ aritbiente fazer as inodificaçóes que se espera que a conferência consiga
não sabem o que é 'i__,so.. Eles pensam que a poluição é matar produzir.
uma árvore, ma~.t um passarinhO ou apanhar uma fruta fora
O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO - Voltando â
da época. às vezes, isso realmente termina complicando o . eneriia, haverá um painel, uma discussão específica' ·sObre
meio ambiente. Mas sabemos que a realidade dos países subesse assunto?
desenvolvidos, países pobres - não é somente o Brasil O
SR.
EDUARDO
DE SOUZA -A grande concené -completamente diferente.
tração da discussão _sobre fontes energéticas se concentrou
Então, gostaria também de deixar esta outra questão a
num painel de mudanças climáticas.
respeito de como será enfocada ·a miséria e o meio--ambiente.
O S.R. TEOTÓNIO VILELA FILHO -O material que
O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) - Concedo a
recebemos tem essa programação?
palavra ao Dr. Eduardo de Souza.
O SR. EDUARDO DE SOUZA__:.. Está somente indicaO SR. EDUARJ)O DE. SOUZA -A energia, talvez,
do, no caso desse material; mas existe no relatÓrio nacional
seja um dos fatores que possibilitem integrarmoS _os principais
uma discussão bastante específica a respeito da· questão enerproblemas ambientais. Ela será discutida em VáriOs tópicos
gética.
enquanto agenda da conferência.
Entendo que um dos mais importantes está relacionado
Esclarecendo: no relatório brasileiro, existe um discussão
com a questão da mudança climática e a contribuição de gás
sobre a matriz energética brasileira. Há um trecho, por exemAnima-me a fazer isso, apesar da preocupação de muitos
Senadores aqui, talvez o sentido deste encontro no Brasil
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pio, mostrando que se conseguirmos encaminhar um bom
programa de economia energética, economizaremos -10 An-=-

gras, existe uma discussão consistente no relatório, que esperamos ser aperfeiçoada.
o SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO_ A conservação
é um componente, importante agora, há- outros--fatores-; É
possível, ainda, modifícar esSe relatório?
O SR. EDUARDO DE SOUZA- Peço, se o Sr. Presi·
dente me autorizar, que o Dr. Roberto Guimarães faça uma
explicação sucinta, mais completa, a respeito da natureza do
relatório, da sua estrutura e dos procedimentos que vão levar
à sua formulação final. Esclareço que o Dr. Roberto é um
funcionário da CEPAL. As posições que ele está aqui assumindo são as do GovoCrno brasileiro~ uma vez que ele foi
gentilmente cedido pela CEPAL para contribuir como coordenador técnico.
O SR. ROBERTO GUIMARÃES- Goslariá 9<;.\~J!tar,_
rapidamente, explicar qual é a lógica do documenJo, quais
são os capítulos em que está organizado e, depois, aquilo
a que o SenadOr está se referindo, ou sejam quais são os
mecanismos para alterar e aperfeiçoar o relatório.
Partimos da agenda proposta pelas Nações Unidas. Mas,
respondendo, em grande parte, a muitas das indagações que
foram levantadas aqui hoje, e que também levantamos, não
nos restringimos a ela. Por isso, o retório está orgànizãdo
-da forma que vou explicar agora.
Praticamente- e esse é o docume_nto que V. Ex•s têm,
Subsídios Técnicõs pa:ril a Elaboração- foram definidos cinco
. capítulos básicos. O prilneiro deles é uma análise do desenvolvimento brasileiro e suas implicações ambientais. O que quere-mos deixar claro e a mensagem que queremos transmitir ~í
é que existe uma diferença entre problemas ambientais específicos e problemas ambientais que são inevitáveis em qualquer
processo de desenvolvimento. Ou seja; qualquer produção
industrial resulte em resíduos, mas não necessariamente tem
que resultar em Cubatão. Essa é a idéia do primeiio capítulo:
o estilo do desenvolvimento e os problemas ambientais.
O segundo capítulo tenta traçar a evolução da política
ambiental brasileira.
O terceiro capítulo, que é basicamente o que trata dos
temas da conferência,-ten-tanlos ·rnõaificar um:-potiCo. Na primeira parte há os temas globais, que serão discutidos peJa
conferência, e qual é a posição do Brasil a respeito desses
temas, isto é, dô desmatam"ento, da desertificai.t"ão, da camada
de ozónio etc; e na segunda parte tentamos mostrar o que
seria a agenda do pOnto de vista brasileiro. E aí se discute
o cerrado, o semi-árido, o Pantanal, a Mata Atlântica, a Amazônia etc.
No quarto capítulo, tentamos retomar, uma vez caracterizado o estilo do desenvolvimento brasileiro e as suas implicações_sócio-ambientais,eaevoluçãodapolíticaainbientalbrasileira e os problemas globais, hoje; quais seriam a_s d_imens_6es
básicas de um novo estilo de desenvolvimento, e aí três são
as dimensões que estão sendo tratadas, porque acreditamos
que são dimensões que, de certa forma, convergem para a
equação meio ambiente e desenvolvimento e que transcendem
a conferência.
A primeira delas é a questão da reconversã_o produtiva,
isto é, seja qual for o estilo adotado, existe um consenso
de que o modelo de desenvolvimento seguido pelo Brasil até
agora está esgotado. Então, existe uma nece:ssid3.de de se
verificar quais são as possibilidades de reconversão produtiva.
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A segunda dimensão é a questão social. Os níveis de
de_s_igualdade regionais e pessoais de riqueza não mudaram
apesar do dinamismo do desenvolvimento. Essa é uma outra
dime_nsão-básica que se tem que enfrentar. E a terceira é
a questão da sustentabilidade, a questão ambiental.
- Especificamente, o assunto que interessa a V. Ex• a energia - aparece ·duas vezes: no primeiro capítulõ, ou
-seja, qUal a matriz energética seguida Pelo Bra-sn e em que
medida ela estava atrelada ao estilo de desenvolvimento, e
no útiino-i::apítulo, mostrando que não necessariamente teria
que ter sido assim, e que, portanto, existem possibilidades,
caminhos que estão abertos para o futuro.
Noúltimocapítulo,oquinto, tentamosrebatertodasessas
questões a nível internacional. Por exemplo, não se pode discutir biodiversidade sem discutir propriedade intelectual; não
s~ pode discutir as convenções de uma maneira isolada, mas
globalmente, ou seja, a questão do manejo de _flores.tas tem_
. __que eslarJigada_à_ da emissão de_ gá_s_carbônico, _e_out!as.
Essa é, mais ou menos, a lógica Cio aocumento.
Em relação ao processo de discussão, o que acho que
é uma_ grande inovação nos documentos do Governo, em geral,
na história recente do País, esse documento que será aprOvado
amanhã pela CIMA terá pelo menos 40 mil cópias, que serão
distribuídas da seguinte forma no País: 20 mil através de um
suplemento do Diário Oficial, e as outras 20 mil cópias através
das agências do Correio no PaiS. Quãlquer cidadão poderá
ir ao Correio, em duas semanas, e terá asua cópia do relatório.
E no dia 18 de julho haverá audiências públicas em todas
as CapitaiS do País para incorporar as sugestões_ e as contribuições feitas pela sociedade brasileira.
O que esperamos, uma vez que a nossa tarefa termina
praticamente amanhã, nessa primeira versão, é iniciar uma
campanha de divulgação para que a população, seja organizada, através de órgãos não-governamentais- partidos, assodações de classe etc- que possam participar de uma forma
informada no debate deste documento.
As outras duas vias de aperfeiçoamento do documento
estão previstas através do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que congrega todas as entidades estaduais de meio
ambiente, e através dos órgãos federais que compõem acima.
Dessa forma, acho que todos no País, inclusive o Governo, estão partindo de uma mesma base, ou seja, todos estão
partindo de um relatório preliminar que será objeto de aperfeiçoamento pelo Governo, pelos órgãos ambientais e pela população. A idéia, a decisão polítíca foi a de não esperar ter
umdocumentoparatentaraperfeiçoar,porquestõesdeprazo.
Ainda que esse documento não reflita uma posição especifica
de Governo, poderá ser da forma mais transparente possível,
distribuído_ para a sociedade para seu aperfeiçoamento.
A segunda garantia que se tem é que, como, ao fím
de tudo isso, será um documento de Governo, a sociedade
não vai perder a riqueza de informações que esperamos seja
gerada por esse processo. Houve uma decisão, já aprovada
pela CIMA, de que as contribuições que não forem incorporadas no documento de Governo- portanto enviadas às Naçóes Unidas -serão incorporadas todas, na íntegra, ao relató·
rio - o Brasil é o único País que está fazendo isso -do
processo de discussão. Portanto, vamos garantir a ampla difusão das contribuições que o Governo decidiu não incorporar
ao seu relatório oficial, porque estarão consignadas no próprio
relatório do processo de discussão. Acreditamos que essa discussão transcende a um_ UNCED. Portanto, não deve se esgotar na UNCED. Provavelmente- todo esse processo, poi um
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lado, vai servir para fechar o documento UNCED/92, mas,
por outro lado, será o início de uma discussão no País sobre
o que quer fazer do seu desenvolvimento e da sua relação
com o património natural. Obrigado.
O SR PRESIDENTE (Coutinho Jorge)- Queria lembrar, além da excelente contribuição do Dr. Roberto Guima~
ráes, que está falando exatamente como Coordenador TéCnico. Como metodologia de trab~lho da nossa Comissão, iremos, também, de certa forma, ouvir todas as OrganíiaçõeS
Não-Governamentais, que têm enfoqti.es, muitas.vezeS, totalmente diferentes deSse documento, o que, evidentemente,
poderá ocorrer. PrimeíiO~ijõ.eremos incluir nãO só-os Governos Estaduais, mas, também, o Congresso, o Senado, no caso,
para participar ã soCiedade brasileira realmente tudo o que
está ocorrendo, nuina visãó mais global. O Governo tem t1mci
postura, mas o Senado, como representante da comunidade
brasileira, vai ouvir não só-O_ GoV_erno bxasil___ci_w_, mas, também, as organizações não oficiais,-as eiltídaaes, os Governos
Estaduais. Depois que for implantada- tudo indica que será
implantada - a Comissão Mista do Congresso, teremos condições realmente de contribuir para a divulgação disso. Na próxima semana vamos discutir essa metedologia, essa estratégia
que está sendo montada entre nós Senadores. A tendência,
nobre Senador TeotóniO Vilela Filho, é ampliarmos o trabalho
dessa Comissão, a níVel exatamente não só de Governo, mas
até de todas as entidades, e discutiremos políticas,- propostas
concretas, que possam ser incorporadas. Este relatório não
traz propostas políticas, mas podem ser incorporadas nas propostas do Governo brasileiro à_Convenção. Não tenho dúvida!
E importante não esquecermos, - isso me preocupou - o
que está Contido na quarta página deste documento, que diz:
"o produto esperado da Conferência é Uma carta da terra"
-isto·é importante- ''convenções internaciOnaiS com planos
de ação para o século, inclusive, até o ano 2000 e política
de financiamento de projeto". Então, esse produto para nós
é fundamental. O Senado tem interesse nele.
Por isso, essa metodologia do trabalho da Comissão serâ muito ampla, não tenham dúvida. Essa proposta do Governo
é importante, interessante porque ele vai produzir o documento, vai ouvir a mldohalidade, mas, paralelamente a ela,
existem outros documentos das organizações não oficiais, qüe
o Senado vai ter a obrigação e condições de ouvir. Por exemplo, um problema fundamental- não quero interferir muito
como Presidente, mas gostaria de discutir no momento certo
- é o problema da energia via hidrelétrica, que é uma das
soluções alternativas, mas criticada em termos de ambiente.
A questão da Amazónia, por exemplo, será seriamente
debatida, não tenho dúvida alguma.
Então, só queria lembrar isso ao Senador Teotónio Vilela
Filho, porque foi o qUe S. Ex• disse no infcio-aa questão.
·1~asso a palavra, agora, a D~ Tânia Munhoz, que quer
concluir as observações dos ilustres conferencistas. ---- - - - - A SRA. TÂNIA MUNHOZ- Queria fazer uma colocação. O Dr. Roberto falou muito bem. Creio que S. S• pode
ficar descansado, porque a questão da matriz energética não
é só uma preocupação nossa no relatório, mas é também
um compromisso da Secretaria do Meio Ambiente de abrir.
um pouco mais. Não temos de ficar presos a determinados
componentes dessa matriz. Por exemplo, temos brigado muito, com a questão do gás. É fundamental que o transporte
coletivo neste País seja assumido pelo gás natural, que não
é poluente. Graças a Deus o Presidente Fernando Collor tam~
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bém tem esse pensamento, forçou uma definição do próprio
grupo de matriz energética para São Paulo e para o Rio de
Janeiro. Está saindo o financiamento e nóS, progressivamente
vamos entrar, passando pela energia via biomassa, energia
via so.I. Para nós é fundamental, petróleo não é a úniCa ·saída.
O óleo diesel, para nós, é um pecado a nível ambiental. Isto,
aqui, está bem colocado. Obviamente, em nenhum momento,
podemos ignorar a questão da pobreza. Foi o que se constatou
durante todos esses anos e nosso marco é 1972, quando ocorreu a ·cónferência de Estocolmo. Seí que é muito difícil para
todos nós nos desvincularmos do nosso cotidiano, dos nossos
problemas, mas refiro-me a uma Conferência de Nações. Vamos ter de, dentro -de um quadro de problemas de todos
as ordens, destacar aquilo que seja o mais ·significativo não
só sob o ponto de vista nacional, interno, como também do
ponto de vista de negociação e barganha a nível internacional,
para que, na medida em que formos escrever a Carta da
Terra e definir determinadas posturas do País, vis~à-vis a países
como o nosso, tenhamos chegado a um acordo. Entendo perfeitamente.
Lastimo dizer aqui que não varrias dfscutii' hidrelétrica
na- Amazónia, não-· vamos discutir a pobreza lio__ Nordeste,
não Vamos discutir, na Conferência, na reunião das Nações,
essas questões em separado. Vamos discutir-COmo_ o país Brasil
pretende resolver esses problemas vis-à-vis a uma cooperação
internacional; como vamos nos colocar diant~ dos outros países que querem nos impor determinadas posturas que não
vamos aceitar. Um exemplo concreto: a tão necessáriatemos consciência- questão do desenvolvimento sustentado.
É lógicO que vamo·s ter que aChar uma saída para desenvolvimento sustentado. Venho de uma época em que não gostávamos _d~_ qualificar o desenvolvimento, porque, para nós, ele
só podia ser socialmente justo, ecologicamente equilibrado
etc., mas hoje vamos qualificá-lo. Desenvolvimento sustentado não pode ser só para os países do Terceiro Mundo,
tem de ser para todo o mundo. Não estamos no Planeta Terra?
Não estão preocupados com a nossa Amazônia? Essa globalidade vai ter de ser discutida.
· A partir de 1972, os paíSes do PriineiroMundo resolveram
os problemas, que S. Er colocou com tanta propriedade aqui
do saneamento básico, ·da miséria, da poluição ambiental urbana etc. Eles tinham um processo de acumulação, tínharil todo
o piOOiema de capital, e o resolveram. Então, el6s nãá estão
preocupados com isso, porque não co-nhecem. De 1972 para
cá, o que os países começaram a fazer no Primeiro Mundo?
Foi resolver esses problemas. A poluição industrial, por exemplo, antes de 1972, não era um problema prioritário dos países
europeus. A partir daí passou a ser. Então, começou-se a
investir-- nessa área, criar-se uma certa tecnologia. No caso
das cidades, eles, realmente, resolveram os problemas. Hoje
os países do Primeiro Mundo não têm mais"pfoble_m_a de sanea~
menta, em tese. Diria, têm problema de lixo, ainda etc. Agora,
·
nós não..
Se não discutirmos a questão da dívida externa como
o Sr. Eduardo colocou, não há como trabalhar. Essas são
as questões globais que, no último capítulo do relatório se V. Ex~ o receberam, terão oportunidade de ler- estamos
colocando. E esse relatório é um diagnóstico. Necessariamente, nem tudo que está aqui será a posição do Brasil. Mas
poderá. Isso af o Itamarati dirá para V. Er.s aqui, na próxima
reunião. Essa é a posição de Governo que vamos levar à
conferência, e o Itamaraty dirá isso aqui na próxima reu:ilião.
É uma coisa que tem que estar muito clara para nós.
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O SR. PRESIDENTE (Coutinho Jorge) -Concedo- a
palavra ao último inscrito, Senador Fern-artdó Henrique Cardoso,
- - --- - - - - O SR. FERNANDO HENRIQUECARD_OSO--" Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Senhores e Senhoras.
Na verdade, depois de ter ouvido com muita atenção
e interesse o que se discutiu hoje aqui, não tenho muito a
acrescentar, se é que tenho algo a acrescentar.
Apenas fazer duas ou três considerações que são as seguintes: primeiro, a D~ Tânia acabou de dizer algo e acho
que ela tem muita razão. Quem ·acompanha esse prOcessOinternacfónal há algum tempo sabe como a Conferência de

Então, _os países terão menor capacídade de discutir sozinhos as suas questões: Vamos ter que marchar para isso.
Agora, soberania limitada não q_uer dizer aq.sêncíàde soberaníã, nem quer dizer inexistência de uma perspectiVa propriamente nossa. E aí cabe a discussão amazônica.
No Senado, tenho ouvido com muita atenção - é novo
isso -os Parlamentares da Amazônia colocando com muita
ênfase a questão de que é preciso despertar para a necessidade
de que a Amazônia tem que ter alguma forma de sobrevivência
digna e económica, tem que haver um processo de reutilização
aos--recursos -iütturais.c·Nao- ·se põae COriftiridif a ·pres-ervaÇãO
com a intangibilidade do meio ambiente- não se trata disso.
Há sempre um temor. O nosso- companheiro de RondóEstocolmo teve repercussões importantes, principalmente nos
nia, Senador Ronaldo _Aragão, manifestou um pouco esse
países europeus e nos Estados Unidos.
Participei de um grupo de trabalho, na década de 70, temor de que· por trás disso estejam: querendo esquecer o
em uma universidade sueca, de um setor relativamente ligado fundamental que é o homem, que faz parte do meio ambiente.
às Nações Unidas. Nós fizemos um relatório para as Nações
Essa preocupação tem que ser pouco a pouco dirimida
Unidas, chamado: "Toward Another Development- Na Di- com fatos, com_coisas concretas. ,Acll.o que o Senador Márcio
reção de Um Outro Desenvolvimento ... Junto com assessores Lace.rda _colocou _de maneira muito apropriada- o que seria
do Mauric~ Strong e outras pessoas, eu participei ativaine-nte
xisãq~que, creio, teria sustentação aqui no Congresso.
disso, e começávamos a definir o que hoje é o feijãó-oom.:- Seria uma visão em que,- aliás, a Dr• Tânia Munhoz também
arroz, um outro tipo de desenvolvimento que não fosse apenas o fez -sem negar a especificidade da questão ambiental,
crescimento económico, mas que mudasse, englobando_ a as enormes dificuldades que se tem com ela, a necessidade
questão da auto-sustentabilidade da questão ecológica, etc~
de coibir as agressões ao meio ambiente, sem negarmos nada
Isso não teve nenhuma repercussão até o momento. No disso, sem esquecermos de que, na verdade, isso não é um
Brasil nunca teve. Hoje, é linguagem cotic:Iiana. E_J!!ão~ _é__ªss!_m fato isolado e que há uma reprodueão dessas agressões porque
que as coisas· se propagam. O que fizei"m~-s_agora·;-daqui a há_uma_d_is_tribuição desigual de recursos, ~te. Enfim_, recolocar
20 anos vaí ser linguagem cotidiana-. Esses p~quenos·- c_iOC4': __ -- a questão Norte e Sul.
mentos, que depois viram grandes relatórios, grandes reunióf?S
Hoje, de alguma forma, ficou um pouco fora de moda
internacionais, acabam se transformando numa ideologja sustentada por todos. Então, é muito importante que prepareiti"óS" no plano ideológico. Dá a impressão que é um mundo só,
a questão para 1992 com essa perspectivã-:
- -- ~-=,~ --- - --- esse provisório êxito da ideologia liberal. Há dias. esteve aqui
o Presidente da Tanzânia, que é um homem muíto interesAcredito que, dadas as várias e tão expressivas posições sante, e o acompanhei aqui em Brasília em várias oportunitomadas aqui, dá para perceber que existe um certo temor dades. Ele defendeu, por causa do relatório da Comissão
que, a meu ver, deriva do não conhecimento; temor por parte do Sul, da qual ele foi Presidente, a necessidade de se contide vários setores da sociedade e que se reflete aqui no Con- nuar esse diálogo. É verdadeiro isso. Dá a impressão que
gresso. Um dos principaiS te-mores é o de que essa conferência é démodé, falar de Norte e Sul, porque agora é um mundo
pudesse vir a ser uma espécie de pretexto para controlai- o só. Mas, não é bem assim. Temos que re-cuperar, num contexto
problema só no Brasil - a Amazônia especialmente. Não atual a dimensão Norte e Sul.
é por acaso ·que os parlamentares da Amazônia - que é
Essa questão vai estar prevalecençio nos bastidores da
a maioria dessa Comissão -:- se interessaram - e é bom
que assim seja-, a começar pelo nosso Presidente, Coutinho EC0-92.: ~ão é Sul-contra a ecologia - o que seria uma
Jorge, que veio. com muita ênfase e queria até criar uma tragédia. Mas, também não é o Norte que desconhece as
comissão permanente de assuntos regionais. Depois, nós cria-- causãs sociais e ecoilôrriic-ãS que sw-eomportentes-fundamen-mos essa Comissão que acho que foi uma vantagem para tais da depredação do meio ambiente. Acho que esse é o
eixo que pode permitir uma conVergência de todos nós, até
o Congresso e para o Pafs.
de um pobre paulista que nasceu no Rio, como eu, participar
A preocupação existe e só há um jeito de resolvê-la: __ das discUssões com sentimento amazónico.
com mais informação, NâP há ou_tr_o_ me.canismo. tem que
ter mais informação, para que não tenhamos uma espécie
O SR. PRESIDENTE (Cou-tinho Jorge)....: Srs. Senadode luta contra moinhos de vento. Ternos que lutar a respeito res, ~esar das dificuldades, a nossa Comissão de 9_ me_mbros
de coisas concretas e não contra mofnhos de:-veiitó.::--== ----= ~~~ teJ:iiririOu com 6-iDCnlbioS,-portanto~-a-maíODa--:--POr íSso~fíie~--Mesmo a questão da soberania limitada está sendo discu- mos uma Comissão bem pequena para poder ser operativa
tida num contexto acanhado. Então, a noção de soberania e, realmente, trazer resultados.
limitada não nasceu em função disso, mas em função dos_
.Wormo ~_o~_srs._que todo esse material é importantíssimo
problemas europeus. E é uma noção que vai prevalecer. por- e será reproduzido e entregue ainda, se possível, esta semana
que com a integração européia. obvíamenfe haverauma--sobe- a S. Ex~~
rania limitada, porque estão pensando numa moeda comum,
Na próxima semana, teremos uma reunião nossa, interna,
um Banco Central único. Já existe hoje um enorme esforço
para discutirmos esses aspectos metodológicos, de estratégia,
na Europa para unificar, por exemplo, a legislação Social. e, também, uma reuníão com um grupo ligado ao Ministério
Como é que se pode integrar um mercado. com legislação das Relações Exteriores, para ganhar tempo.
social diferente e fazer mobilidade da mão-de-obra? Não poEsse material todo será entregue, portanto, possivelmende.
--o--=-~-~-~~- j:e,_ a1é _amanhã._

umª_
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Quero agradecer, em termos subjetiVõS,

a-presenÇa do

Dr. Eduardo Souza Martins, que é o Secretário-Adjunto da

Secretaria de Meio Ambiente, que tem um papel importante
nesse trabalho técnico;- da Dr' Tânia Munhoz, Presidente do
Ibama: do Dr. Roberto Pereira GUimarães, CoordenadorTécnico da Secretaria do Meio Ambiente; da Df!' Neli Amaral,
Coordenadora do Relatório Nacional para a Conferência que,
por certo, trouxeram excepcional contribuição a esse início
de trabalho. Pelo que percebemos hoje, vai ser realmente
um período grande de trabalho e, por certo, este Senado
e o Congresso- Nacional darão uma contribuição efetiva- e
importante para que a EC0-92 reflita os interesses, evidentemente, do Brasil.
Portanto, com essas palavras, agradeço, mais uma vez,
a presença de todos os ilustres participantes, conferencistas
e dos Srs. Senadores, lembrando que a próximã reüriião será
nas próximas quart3.-feirã e Quinta-feira, respectivamente.
Muito obrigado. Está encerrada a reunião.
(Encerra-se a reunião às 13 horas e 10 minutos.)
(*) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,

JUSTIÇA E CIDADANIA
ATAS DAS 14' e 15• REUNIÕES, DE 1991
(•) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
ATAS DAS 12• a 14' e 16• REUNIÕES, DE 1991

W REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM 2 DE JULHO DE 1991
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_-·_E designado o sé.nhor Quarto -Secretárió para relatar a
matéria;
c) Processo n' 009106/91-0, em-que Leda Tâmega Ribeiro, candidata aprovada em concurso público realizado pelo
· Senado Federal, requer sua admissão.
É designado o Senhor Segundo Vice-Presídente para relatar a matériã;
- d) -Expediente do Excelentíssimo Senhor Senador Ronaldo Aragão, Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, solicitando assessoramento
e laçai p~ra funci~gamento da referida comissão.
É designado o Senhor Primeiro Secretário para encontiar
uma solução, de acordo com as possibilidades de espaço físico
da Casa;
e) Processo n' 010722/91-2, em que Joaquim Alves Ferreira e Eny Raymunda ~amírez-solícitam transposição de cargo.
_É desigp.ado o SenhorPrimei..ro V ice-Presidente para relatar a matéria;
O Relatório do Excelentíssimo Senhor Senador Ney Ma-canhão referente ã viagem â República Populaf da China,
da Delegação do PRN chefiada por Sua Excelência, no período de 17-5-91 a 1'-6-91.
Os presenteS de-ddem envlar cópia do ielatói-io a todOs
os membros\da Comissão Diretora para conhecimento;
g) Proposta de Ato da Comissão Diretora que "atribui
ao Diretor da Subsec_retari~ de Administ~ação de Compras;
Contratações e Alienações a responsabilidade, provisória e
cumulativa, de direção da Subsecretaria de Administração
de material e património".
Após discussão, os presentes aprovam a matéria e asSiriam
o respectivo ato, que vai à publicação.
Dã:ndo prosseguimento, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Primeiro Vice-Presidente, que leva ao exame dos presentes os seguintes assuntos:
a) Parecer favorável à fixação de novos valores para estagiários bolsistas da biblioteca (Processo n' 006601191-0).
Após discussão, os presentes aprovam o parecer;
b) Parecer favorável ao requerimento do Sindicado dos
Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de
Contas da União- SINDILEGIS, no sentido de ser cumprido
o Ato n' 186/89, do Presidente do Senado Federal (Processo

COMISSÃO OTRETORA
Às dez horas e trinta minutos do dia dois de julho de
um mil, novecentos e noventa e um, reúne-se a Comissão
DiretOra do Senado Fedeial, na Sala de Reuniões da Presidência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores Mauro Benevides, Presidente, Alexandre Costa, Primeiro Vice-Presidente, Márcio Lacerda, Segundo Secretário
e Meira Filho, Suplente.
Deixam de comparecei-, por motivos justificados., os Excelentíssimos Senhores Senadores Carlos Alberto De'Carli,
Segundo Vice-Presidente, DirceU Carneiro, Primeíro Secretário, Saldanha Derzi, Terceiro secretário e Iram--Saraiva,
Quarto Secretário.
n' 006:356/90-7).
O Senhor Presidente dá início à reunião- e concede a
Após discussão, os presentes aprovam o parecer;
c) Parecer favorável à dispensa de licitaÇão e assinatura
palavra ao Excelentíssimo Senhor Senador Ronan Tito, qUe
trouxe para debate da Comissão Diretora três mãtéiias de do aditivo proposto, recomendando seja a prorrogação efetinatureza administrativa. Após ampla -disc~ssão, as mesmas vada por tempo indeterminado, referente ao Contrato n?
são aprovadas.
001190, ceJebrado entre o Senado Federal e a Associação dos
A seguir, o Senhor Presidente apresenta aos presentes Servidores do Senado Federal- ASSEFE, vinculado à conos seguintes assuntos:
tes~-ª~ -~c;: USQ _qa área do 149 andar ll9_ Anexo I para -a exploa) Processo n 9 009407/91-0, em que o servidor inatívo raçãO de serviços de lanchonete e restaura:q:te (Prqce~sos n9s
João Francisco da Silva solicita Auxílio Pecuniário para fazer 016607/89-9 e 012245/90-9). ···
Após discussão, os presentes aprovam o parece:r;
face ãs despesas com a internação de seu filho Gilberto Cunha
d) Parece~;- favorável à proposta de Ato da Comissão Dida Silva, na Sociedade d~ Proteção ao Excepcional, em Betim/MG.
retora que modifica o art. 11 do Ato n9 9, de 1987 (Processo
n' 011359/91-9).
É designado o Senhor Segundo Secretário para relatar
Após discussão, os presentes aprovam o parecer e assinam
a matéria;
_ __ o respectivo atO, que vai â publicação;
b) Expediente do Excelentíssimo Senhor Senador_Darcy
e) Parecer favorável ao Ofício n9 075/90, no quar a- AssoRibeiro solicitando a edição da obra "Biblioteca BáSica Brasiciação dos Servidores do Senado Federal - ASSEFE sugere
leira", pelo Senado Federal em associação com o Miriistério
a criáÇâo de uma comissão objetivando a apresentação de
da Educação.
sugestões para viabilização conjunta -dos sistemas de saúde
eXistent~s no Senado Federal, Cegraf e Prodasen .
.{'") Serão Publicadas em Suplemento à presente edição.
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O Senhor Presidente, então, concede a palavra ao Senhor
Senador Meira Filho, Suplente da Comissão .Dit~toJ:a, que

referida comissão;
apresenta ao exame dos presentes os Processos no;>S 011470/90-9,
I) Parecer favorável ao Processo n• 016167/90-2, em que
002720/91-4 e 004973/91-7, em que o Senhor-Senador Aluízio
o Cedesen propõe a regulamentação do artigo 487_do Regula- Bezerra solicita atualização nos preços das requisições de pasmento Administrativo do Senado Federal, no qual conclui ~age!!~_aéreas,_dos quais havia pedido vista, com voto pela
pela proposta de ato da ComiSsãO Diretóra que uestabe!ece _ aprovação do parecer favorável do relator, Senhor Primeiro
normas para o pagamento de gratificação pelo encargo tempo- Vice-Presidente.
rário de prOfessor de curso de treinamentp". __
_" __ =~0-_"~pós discussão, os presentes aprovam o parecer.
Os presentes, após discussão, aprovam ó parecer ê as:síPor fim, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
nam o respectivo ato, que vai â publicação;
·
DirefOr-Geral, qUe submete aos presentes os seguíntes assung) Parecer favorável à prestação de contas da Associação tos:
___ a) Expediente do Excelentíssimo Senhor Senador Odacir
dos Servidores do Senado Federal - ASSEFE, relativa à
verba suplementar, concedida a título de subve~çãq, _p_3:[~ ___ Soares solicítaric;l_o a.antecipação das despesas a serem efetuao exercício de 1989, no qualcó"ntli.li tomrecomc;mdações_~que- da.s..:oom a operáÇão _de sua esposa.
· · · ~~- ·~ .~h.qíiesentes, após discussão, autorizam a antecipação
la Associação (Processo n' 002296/90-0).
Solicitada;
Após discussão, os presentes aprovam o parecer;
h) Parecer à Emenda no 1, de 1990, apresentada pelo
b) Projeto de Res_p_Iução n~ 6, de 1991, que udispõe sobre
Senador Jamil Haddad ao Projeto de Resolução n? -~'--de foonalidades e critérios para a apreciação dos atas de outorga
1990, que "acrescenta § s~ ao art. -~~,_da ~~s_o_luçã() _!lo _21, _e de renovação de concessão ou permissão de serviço de radiode 1980, e altera o disposto em seu incis~ n·• ,_ n9 qual cçmcl!li __ difusão __sonora_e de sons e imagens".
__ _
É designado o Senhor Senador Meira Filho, Su"plente
pela interrupção da tramitação do refendo Pro1eto <iE?- _B.e~_o_lução.
da Comissão Diretora, para relatar a matéria;
. Os pre~entes, ~pós discu~sãó, a_provam -õ-parec-er. Am_até;;. - -~) -PrOc~sso -rl~ otiÕ32191-Õ, do interesse _dõ- EXceleDtrSna é .er:ca~mhada a Secretana-Oeral da Me_~ para as devtdas simo Senhor Senador Nelson Wedekin, relativo à cirurgia
provtdenctas..
- ·. .. - ~- - -~-. ----------- -de sua filha Nara Micaela Wedekin, com autorização do Se~
Em segutda, o Senhor Presidente conced~ _a _ palavra ao nhor Presidente ad referendum da Comissão Diretorã.
Se~or Segundo Secretário, que submete aos presen~_es O~-- ~ _.---Após exa e_e discussão, os presentes referendam ade~J-_
segumtes assuntos:
-- · .._.- -___ . · ·:._:::-=~·~~=~~-~~-~=-...:São do -SCnhOi111Presidente; --- -- ---- -- ------ --- - ----a) Parec~r ao Processo':' ~08234/91-_4, em que o Senhor
d) Projeto de Resolução n' 32, de 1991, que "cria, em
Senador Aluxz10 Bezerra ~~hctta ressarctm~nto de ~e~p~§_as - dependência do Senado Federal, Capela Ecurnênica destinada
com hospedagem, por ocasta() do tratame_nto_Qo r~te:nQ.q $f!.J!_a- a -orações e atos religiosos para parlamentares e funcionários
dor no Instituto do Cora_çiío.= 1NCQR, ernSãoPa)llo/SP, do Senado Federal".
no qual conclui f~voravelmente ao ressarct~e~to~ e~c_J_u_t!ld_Q_-_se -~ _ ___ É designado 0 Senhor Terceiro Secretário para relatar
as despesas relativas ao médtco Douglas Tmocq~
--a matéria·
Após discussão, os presentes
aprovam o osparecer;
'
de Ato da COmissao
· - n·
•
e) p roposta
_ ue tora que ''d'tspoe
b) Parecer contráno aos Pr~ces~~s ~- 0~48~1/88~ 0: sobre 0 fornecimento de passagens e a concessão.de diárias
015625/87-7 e 013162/89-6, nos quals ose_rvl(jor}nal!vo,!~e --de viagem a serviço e dá outras providências" (Processo
Stival_ solicita alteração na estrutura da Categona FuncwnaT n' 0103371 1)_
'
.
. _
-Os presentes, após discussão, aprovam a matéri3. e asside Psicólogos.
Os presentes, após dtscussão, aprovam o parecer?
nam 0 respectivo ato, que vai à publicação;
c) Parecer ao Projeto de Resolução n~ 9, de 1990-CN,
0 PropOsta de Ato da Comissão Diretora que altera _o
que "cria a Comissão Mista P~_un_an~IJt~ para Assuntos_Fn~r-_ Ato n~:f6 de 1990.
gétic~s ~ Nuclea~es", n_o _qu~l-"~~n~lui p~~a -~pres~~~~~o~~-------~--::,-~~~~gi)ª-º--º Q SeJ!h9_rJ~Jj_~~-~9'_Yi~-Pre_si9~~!~_p!lra rela~---substltutivo.
.
tara matéria·
-Os presentes, após discussão, aprovam o parecer. A maté'
ria é encammhada à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas
g) Processo n' 010423/91-5,em-que Carlos.. Eduardo de
Camargo Aranha •olic1ta a pubhcaçao do livro Htstóna Pá-d- _
.
_ __ _
- tria", de autoria de Américo Brasiliense de Almeida Mello.
provi encias.
d) Parece~ favorável ao PrOJ~to de Resoluçao n' !í, ~
É designado 0 Senhor Senador Meira Filho, Suplente
1989-CN, que mt~oduz_ modtficaço~s no art~ 29 da Resolu_Çap da Comissão Diretora, para relatar a matéria;
n' 1, de 1970 (Reg~mento Comum)' •
é
- d
---b) Processo~· 00~20 2191-5, que con~ ma prestaç~o e
Ospresentes,apósdiscussão,aprovamopãrecer.-Ainaté-- é _e~ca~u"nhad a a- Secrean
t ·a-Geral-.da Mesa
na
- para as- devidas
---. contas
l99{t- da Fundaçao Pedroso Horta, relativa ao exercfcm de

,iJ_

provtdencias;
.
_
.
É designado o Senhor Segundo Secretário para relatar
e) Parecer favorável à des1gnaçao de uma C~~russão de a matéria·
- - - --' -_
-- Justi~cação par~ ~aálise do Proc~so ..n~.. 006S23/91:9_,__~w._g_l!!-Pr~cesso nP 010768791-2, no qual a Subsecretaria de
Ioshto Ide sohctta o desarqmvamento do Proce.ss_o .Jl . As--·
. M 'd'
s 'ai soliCI'ta 0 Pagamento dàs despesas
515tê neta
00383.7/90-7 e sua readmissão com base no arf. 8<:> do Ato
e lca e OCI
õ
C
t"t
T
·tó··
-·
referentes
ao
sepultamento
do ex-Senador Roberto Pompeu
.
_
.
d as D1spostç es ons 1 uc1onats rans1 _~"Ias.
Os presentes, após discussão, aprovam o parecer. A maté- de Sousa Brasil.
ria é encaminhada ao Senhor Primeiro-Secretário p-ara desigApós-exame e discussão da matéria, os presentes autori_-z~~ o paga~~-Ilt? ~olicitado;
nação da referida Comissão de Justificaç_ã_o,_

---o
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j) Prestação de contas do Senado Federal,_ relatiVa ao
Marcus Vinicius Gºulart Go_pZ~ga. IniCiáiÍdÜ a -~eunião o Seexercício de 1990, com proposta de Ato da Comissão Diretora nhOr Piesidente coloca em apreciação o Processo PD-220/89-2,
aprovando a referida prestação de contas.
q':le versa sobre a readaptação profissiõrfál do servidor Cesar
Após exame e discussão, os presentes aprovam a presta- Franco Bonilha por motivos de saúde. O Senhor ?residente
ção de contas e assinam o respectivo ato, que vai à publicação. designa o Conselheiro Fernando Arruda Moura para emitir
k) Prestação de contas do Fundo Especial do Senado parecer e apresentá-lo na próxíma reunião. E:in seguida, pasFederal - FUNSEN, relativa ao exercício de 1990, com pro· sa-se a apre_ciar o _Processo PD-167/91-6, no qual se cons~ata
posta de Ato da Comissão -niretora aprovando"- a-referida a autorização do Senhor Presidente ad referendum do Conselho de Supervisão relativa à dispensa do servidor Evandro
prestação de contas.
Após exame e discussão, os presentes aprovam a presta- Mauad Botelho do emprego em_ comissão __Ç.e Assessor-Chefe
ção de contas e assinam o respectivo ato-, que vai à publicação; da Assessoria da Diretoria Executiva e, simultaneamente, deI) Prestação de contas do Prodasen e Fundasen, relativa
signa a servidora Sirley Conde de Figueiredo Cima para exerao exercício de 1990, com proposta de Ato da Comissão Dire- Cer o referido emprego, a Partir de 14-3-91. Os Senhores
tora aprovando a referida prestação de contas.
Conselheiros nada obstam quanto à dispensa e à indicação
Após exame e discussão, os presentes aprovam a presta-.. ora em exame;;, passando_ a referendar a autorização_ do Senhor
ção de contas e assinam o respectivo ato, que var á-pübliCãção; Presidente. Prosseguindo, passa-se a apreciar o Processo
m) Processo n~ 010679/91:..0~-em que o Excelentíssimo PD-709/88-3, no qual a sr~ Diretora Executiva solicita ao conSenhor Senador Hugo Napoleão solícita ressarcim:eDto de des- selho referendar os Atos n~& 59 e 62, de 1990, do diretor
pesas médicas, com autorização do Senhor Presidente ad refe- _executivo que a antecedeu, por meio dos quais designou _os
··· · ·
·
rendum da ComisSãO DíietOra.
mem!Jros para constituírem a Comissão Permanente de LicitaApós exame e discussão~ os presentes referendam a deci- ção do Prodasen para o período de 25 de novembro de 1990
são do Senhor Presidente;
a 24 de novembro de 1991. O assunto c; analisado e aprovado
n) Projeto de Resolução n' 8, de 1991, que "altera a por unanimidade. Em seguida, é apreciado o Processo
redação do inciso I do art. 43 do Regimento Interno dO Senado PD-169/88-9, que trata sobre o Regulainento de Liciiação,
Federal".
de contratos e de alienação no Prodasen. AS~ Diretora ExeÉ designado o Senhor Segundo SeCretário para relatar -cutiva informa aos Senhores Conselheiros que o referido pro-a matéria;
cesso foi originalmente distribuído à ex-Conselheira Sara Rao) Indicação n' 4, de 1990, do Senhor Senador Jutahy mos de Figueirêdo _e, quando da reunião que iria apreciar
Magalhães, "soJicitando nos termos regimentais, seja formu- o seu parecer, decidiu o Conselho submeter, preliminarmente,
lada à Comissão- de Constituição, Justiça e Cidadania, no o assunto à apreciação do Sr .. Consultor-Geral. Desta forma,
exercício da sua competência regimental, análise do Ato da o processo retornou já com o parecer da Consultaria, devendo
Comissão Diretora n~ 14, de 1990'', com parecer-âa Comissão agora ser redistribuído. O Senhor Presidente decide pela redisde Constituição, Justiça e Cidadania favorável à modificação tribuição do mesmo, indicando o Conselheiro José Carlos
do art. 1~ do referido ato.
Alyes dos Santos para emitir parecer sobre o assunto. A seguir,
É designado o Senhor Quart~-5ecre~ário para relatar a apreda-se o Processo PD-117191-9 através doqual a Sr' Dire'
matéria;
-tora- ExecUtiva soliCita seja a:O.alisada a viabilidade jurídica
p) Projeto de Resolução n" 23, de 1991, que "altera a da permanência do servidor Marcus Vinicius GOulart Gonzaga
redação do parágrafo úriicQ do art. 114 e acrescenta § 31' ao no cargo de Especialista em Informática Legislativa, na área
de Análise da Informação. O Sênhor Presidente decide avocar
artigo 126 do Regimento Interno do Senado Federal".
.
É designado o Senhor. Senador Meira Filho, Suplente o presente assuntq. Prosseguind(), é analisado o Processo
da Comissão Diretora, para relatar a matéria. - ----PD-280191-7 referente à solicitação do Exm' Sr. Deputado
.Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara Basílio Villani, a fim de que seja permitida a conexão do
encerrada a reUnião às doze horas e trinta minutos, pelo que equipamento instalado em seu escritório regional, com sede
eu, José Passos Porto, Diretor-Geral e Secretário da Comissão em C_uritiba, aos bancos de dados do Sicon. O Senhoi' PresiDiretora, lavrei a pre:Seiite Ata que;--depois de assinada pelo dente designa o Conselheiro Yamil e Sousa Outra para emitir
parecer sobre a matéria. Passa-se à apreciação dos Processos
Senhor Presidente, vai à publicação.
Salada Comissão Diretora; 2 de julho de 1991. -Senador PD-280!90-9, PD-294/90"-0, PD-413190-9 e PD-94191-9 relativos
aos balancetes e demonstrativos contábeis do Prodasen e do
Mauro Benevides, Presidente.
Fundasen referentes às prestações de contas do primeiro, seCONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
gundo, terceiro e quarto trimestres de 1990. A palavra é conce116' REUNIÃO
dida ao relator da matéria, Con-selheirO José Passos Pórto,
Aos oito dias do mês de maio de mil novecentos e noventa o qual se manifesta favorável à aprovação das referidas contas,
e um, às dezessete horas, na sala de reuniões da Diretoria visto que não fOram encontradas quaisquer irregularidades,
Executiva do Prodasen, reúne-se o Conselho de Supervisão conforme pareceres emitidos pela Auditoria do Senado Fededo Prodasen, sob a Presidência do Exm1> Sr. Senador Dirceu ral. Após exame da matéria, os Senhores Conselheiros deciCarneiro. Comparecem· à reunião os Senhores Conselheiros dem aprovar, por unanimidade, os pareceres exarados pelo
Dr. JOsé Passos Pórto, Vice-Presidente, Dr. Fernando Arruda conselheiro-relator constantes dos processos citados, os quais
Moura, Dr. Yamil e Sousa Outra, Dr. José Carlos Alves deverão ser encaminhados à Comissão Diretora e, posteriordos Santos, ·na qualidade de membros, designados, respectiva- mente, ao Tribunal de Contas da União para aprovação final.
mente, pelos Atas n1' 5 429, 430 e 431 do Exm~ Sr. Presidente~ Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá porencerdo Senado Federal, para comporem este colegiado, e a Dr' radaapresentereunião.E,paraconstar,eu,AnaMariaMerlo
Regina Cé1ia Peres Borges, Diretora Executiva do Prodasen. Marengo, Secretária do Conselho de Supervisão, lavrei aprePresente, também, a convite do Senhor Presidente, o Dr .. ~ sente ata que subscrevo e, após lida e aprovada, vai assinada
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pelo Senhor Presidente e demais membros do Conselho. Bras.I~ _ -SICON. O __ relator da matéria, Conselheiro Yamil e _5o usa
lia, 8 de maio de 1991. _-_Senador riil-c-eUCarneiro,_ fr~ld.C_Ute- DUtrã--;~nlaitífesta~se COntrário à presente- SõTtótã:Çãó,' fendo
- José Passos Pôrto, Vice-PreSidente ~Fernando ArnJ(fa
vfS:fa "i reCO-mendação feita aO conselho constante do ProMoura, Conselheil"o - Yamil e Sousa Dutra, Conselheiro
cesso PD-280/91-7, pela qual a Diretora CxecútTva ·sug_ere ..a
-José Carlos Alves dos Santos, Conselheiro- Regina Célia
recusa de novos acessos ao Sicon ãté_-que o- SiStem·ã·Renpac
Peres Borges, Diretora Executiva do Prodasen.
esteja iritplantado". Opina, então, Hque se dê iriternamente
acesso ao _lbaroa, através dos difefenteS setores da estrUtura
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__d~jJJfur!!lª~o dcU;;~l1ª9_o f_~d_eral~__~~cialrnente através do
Serviço de Controle de Informação (S"Cf), fpesquísaaos ban- ·
Aos dezoito dias do mês de junho ~ mU_ _nq_vecentos _-~~s de t?ados que sejam relevantes para o órgão". O paiéce"r
é analisaCro-e aprovaaope1a unanimidade dos Senhores Có.nsee noventa e um, às deze_ssete horas, na sala de reuniões di
Diretoria -Executiva do Prodasen, reúne-se o Conselb_Q de __lltejro~. Q_quarto itero da pauta, Processo.PD-280/91-7, i"efeSupervisão do Prodasen, sob a Presidência do Exm 9 Sr-. Senare-se.à Solicitação que deCidem, por unariímidaàe, referendar
a aprovação do Exmõ-:--sr. Presidente re_IativaJ\Qlje_l_a aJiei'ador Dirceu Carneiro. Comparecem à reuó.ião os Senhores
Conselheiros Dr. José Passos Pôrto, Vice-Pr~sídente, Dr. Ferção. Analisa-se, a seguir, o Processo PD-228191-5, o qual fráta
nando Arruda Moura, Dr. Yamil e Sousa Dutra e a D~ Regina
da Tomada de Preços n' 2/91 que objetiva a· coh.tratação de
Célia Peres Borges, Diretora-Executiva do.Prodasen. Deixa
serviços de manutenção preventiva e corretiva a microcoritpude comparecer, por motivo juStifiCado, o Dr. José Carlos
tadores e impressoras de propriedade do Prodasen, tendo
Alve~ dos Santos~ Iniciando a reunião, o Senhor Presidente
sido a vencedora da_licitação a e.mpresa Microfile Sist~J;Tl_as
coloca em apreciação a _ata da reunião atltefiOr ~ -dislJl-nsãn:ao -e-hifármática-Ltda. A diretora executiva, nesta oportunid-ade,
submete o processo a este Colegiada para homologação do
a sua leitura, a qual é apro~ada por unanimídade. Prosseresultado da tomada de preços, solicífaitdõ, -ãlnda, "aulOriguindo, passa-se_ a analisar o f.!:QJ:es_so P:Q-~?-[8~4_g_l!_~ t!~~~
de solicitação da Funda<;;ro ~;;,cola NacjonaJ.c:Je Aci!!'Jrlistração -z~-çãO-j:iái-3- aTfefã.r"-0- matce: de reajuste- pliVisio no edital,
Pública -EN AP no sentido_ de___ace:ssar aos. ba_ncos de dados . g_ual se!~ 3Taxa Réferencíai...:.TR pelo !GP/DI da Fundação
do Prodasen
em troca, este teria acessO às IilforiDaÇOeS --GélUiio Vargas", critério este- qUe aqüfTa títufar pi"opOe a
este conselho s_eja extensivo aos futuros procedimentos liCit3.contidas nos bancos de çlad~_11-esenvolvi49s pe_l~_ f_~:t_n~_~çã~
e, também, o Prodasen e o Senado Federal poderiam utili- -t6rios-qUe Vealbarii-a se-r reàlizados pelo Prodasen. O relator
zar-se de seus recursos e.servíços·como,p_o(~xemp1o, prograda matéria, Conselheiro José Passos Pôrto, lê o seu parecer,
mas de tre1naffiento, íD.Stalações e experiência em seleÇãõ de - -manifestando-se favorável à homologação do resultado da_Torecursos humanos. Por este motivo, a Sra. Diretora Executiva -ffi3da-de Preços n~ 2/91, tendo em vista que a empresa licitin:te
solicita autoriz-ãção deste conselho para {iue seja celebiado~ -venc-edora concordou com a solução proposta referente ao
fridice de reajuste de preços ·dos serviços -e, aiíictã.; -.. a necessiem caráter excepcional, convênio entre o Prodasen e a Enáp.
dade premente da manutenção dos equipamentos~'. Quanto
Com a palavra o Conselheiro-relator, Dr. Yamil e Sousa Ouao critéiio ora proposto se manifesta favorável, "porém restritra, lê o seu parecer, no qual diz que a presente proposta
"envolve interesses não só do Prodasen como do Senad() F.edeto.â$J!cita_çQ~s proc~ssadas através da_, Tomada de Preços n~
ral", porém propõe que se aguarde "a utiliZação doS se.MÇõ~~ -3/9f iefêi-eOiê à COrifraüiç<fõ~deTrrft;reSsOrase- a:a Concorrêricía
Renpac para dar e ter acesso às bases de dados refu:ri4a~'~ _!1~ J!~A •. d~~!_inad~ à 9>ntratação de microcomputadores". O
e, enquanto isso, que se faça "uma análise, pelos órgãos interassunto é analisado e_ o parecer dõ i"eJãtor é :aprovado por
nos do Senado Federal, relativamente à potencial utilização
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senho_r :Prç~.i
dos produtos e serviços oferecidos pela Enap para intercâmdente encerra a reunião. E, para constar, eu, Ana Maria
Merlo Marengo, Secretária do Conselho de Supervisão, lavrei
bio". O assunto e discutido e o parecer do relator é aprovado
por unaminidade. A seguir, analisa-se_ o_ Pto~-es_s~ _ a presente ata que subscrevo .e, após lida e aprovada, vai
PD-182{91-5. Trata-se de >olicita~ão da Sra. DireforaExecu- as~in_á.d~ pelo Senhor Presidente e demais membros do Consetiva para que seja autorizada, por este COiCgiadO;acelebiiÇãô Tho.'Brasília, 18 de junho de 1991. - Senador Dirceu Carneiro, Presidente -José Passos Pôrto,- Vice-P_residenie de convênio, em caráter eXCepC:kfnal, entre o Prodasen e o
Fernando Arruda Moura, Conselheiro- YamileSousaDutra,
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente da Presidência daRepública - IBAMA/PR para que este possa. acessar aos bancos Ççnselheiro- Reglna Célia Peres B~rges, Diretora Executiva
·
· -- · ' ·-do Prodasen.
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